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Секретар РНБО про чітке усвідомлення загрози з боку 
Білорусі та Росії, спричиненої створенням ними так 
званої союзної держави

Тарифи обіцяють  
не підвищувати 

ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ. «Ми не плануємо тарифи на тепло і гаря-
чу воду цього опалювального сезону змінювати відносно минуло-
го. Тобто не плануємо підвищення тарифів», — у цьому запевнив 
народних депутатів Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час «Годи-
ни запитань до уряду» у Верховній Раді. У тарифах підприємств те-
плокомуненерго вартість газу для виробництва тепла становить 7,42 
гривні за кубометр без ПДВ. Уряд постійно спілкується з органами 
місцевого самоврядування, які встановлюватимуть тарифи на тепло 
та гарячу воду, щоб вони залишились на торішньому рівні.

«Щодо ціни на опалення і гарячу воду, ми не бачимо підстав у міс-
цевого самоврядування підвищувати ці тарифи. Уряд готовий під-
ставити плече, ведемо надзвичайно тісні перемовини з усіма місь-
кими головами», — цитує УНІАН слова Прем’єра. 

А ще уряд подасть до парламенту пропозиції щодо збільшення 
програми субсидій на 12 мільярдів гривень. Саме стільки, за розра-
хунками Міністерства соціальної політики, до кінця року треба дода-
ти для забезпечення субсидіями всіх, хто їх потребуватиме.

ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ: 

ЦИФРА ДНЯ

99,8%
становив, за повідомленням Державної 

служби статистики України, індекс 
споживчих цін (індекс інфляції) у серпні 

2021 року щодо липня 

«РФ робить дуже просту 
річ — має бажання 

захопити Білорусь. І 
зрозуміло, що не йдеться 

про жодні братерські 
відносини».

Уряди мають взяти 
лідерство

ЕКОНОМІЧНИЙ ФОРУМ. Спільний виклик сьогодні — 
забезпечити рівномірне й справедливе відновлення  
для своїх країн
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СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Ще зі шкільної лави дорослі 
власним прикладом мають 
закладати у свідомість 
дітей нетерпимість до 
корупції 

РОБОТИ НЕ НА РІК

Про свій шлях до найвищої нагороди — 
звання Героя України, яку він отримав 
за багаторічну інноваційну педагогічну 
діяльність, розповідає учитель фізики  
з Харкова Ілля Гельфгат

ЦИТАТА ДНЯ

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

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

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

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2021 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

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

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

Триває 
передплата 
на 2021 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль отримав під час форуму пам’ятну відзнаку для всього українського народу  
«За мужність у боротьбі за незалежність»



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua6 

оголошення

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

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 «17» вересня 2021 року о «10» годині 00 

хвилин до другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області за адресою: м. Краматорськ, вул. Машинобу-
дівників, 22, в кабінет № 514

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

(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 відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за 

умови неможливості 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
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановле-

ному КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про ви-
клик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про 
причини свого 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 розмі-
рів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

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

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність, встановлену законом.
Прокурор Краматорської окружної прокуратури                                 Чумак В. Е. 
(прізвище, ініціали, посада та підпис слідчого)

Стрийський міськрайонний суд Львівської області викли-
кає обвинуваченого Кострубу Ігоря Миколайовича (останнє 
відоме місце проживання: вул. Шевченка, 338/16, м. Львів) 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених час-
тиною 5 ст. 191, частиною 1 ст. 366 КК України, у судове за-
сідання, яке призначено на 11.00 год. 20.09.2021 (в примі-
щенні Стрийського міськрайонного суду Львівської області 
за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Валова, 12).

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

У кримінальному провадженні здійснюється спеціаль-
не судове провадження. Судом надіслано судову повістку 
обвинуваченому Кострубі Ігорю Миколайовичу на останню 
відому адресу місця проживання: вул. Шевченка, 338/16,  
м. Львів. У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження. 

Головуючий суддя В. М. Бораковський

Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-
кає Гніденка Андрія Сергійовича, 21.07.1983 року на-
родження, зареєстрованого за адресою: м. Костян-
тинівка Донецької області, вул. Інтернаціональна, 
302, кв. 3, який фактично перебуває на тимчасово 
окупованій території в м. Донецьк, як обвинувачено-
го в кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР 
№220212600000000026 від 24.06.2021 р. за ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Судове засідання відбудеться о 14-00 год. 
15.09.2021 року за адресою: м. Чернівці, вул. Кафе-
дральна, 4, каб. 8.

З моменту опублікування повістки про виклик об-
винуваченого Гніденка А. С. у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюджен-
ня останній вважається належним чином ознайомле-
ний з її змістом. 

Суддя Одовічен Я. В.

У провадженні Галицького районного суду  
м. Львова знаходиться кримінальне провадження 
про обвинувачення Сосновського Владислава Дми-
тровича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Повідомляємо, що розгляд даної справи судом 
призначено на 17 вересня 2021 року о 16 годині 20 
хвилин у приміщенні Галицького районного суду  
м. Львова, за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2 
(2 поверх, 16 кабінет).

Попереджаємо Сосновського Владислава Дми-
тровича, 30.10.1995 року народження, зареєстрова-
ного за адресою: Луганська обл., м. Щастя, вул. Ма-
тросова, буд. 11, кв. 2, що у випадку Вашої неявки у 
судове засідання на вищевказані дату та час справу 
буде розглянуто у Вашій відсутності на підставі наяв-
них доказів у матеріалах справи. 

Головуючий суддя В. Є. Радченко

Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-
кає Луценка Михайла Яковича, 27 11.1986 року на-
родження, зареєстрованого за адресою: м. Макіївка, 
Донецька область, 2 квартал, 29, кв. 23, який фак-
тично перебуває на тимчасово окупованій території в  
м. Донецьк, як обвинуваченого в кримінальному про-
ваджені, внесеному до ЄРДР №220212600000000026 
від 24.06.2021 р. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Судове засідання відбудеться о 12-00 год. 
14.09.2021 року за адресою: м. Чернівці, вул. Кафе-
дральна, 4, каб. 8.

З моменту опублікування повістки про виклик об-
винуваченого Луценко М. Я. у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюджен-
ня останній вважається належним чином ознайомле-
ний з її змістом.

Суддя Одовічен Я. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні досудового розслідування

Третім слідчим відділом (з дислокацією у місті 
Дніпрі) Територіального управління Державного бю-
ро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здій-
снюється спеціальне досудове розслідування у кри-
мінальному провадженні № 42015040010000145 від 
23.02.2015, за підозрою Соловйовського І. А. у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 3 ст. 408 КК України.

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України ви-
кликається підозрюваний Соловйовський Ігор Ана-
толійович, 03.07.1969 р.н., зареєстрований за адре-
сою: АРК, м. Сімферополь, вул. Крупської, б. 4, кв. 6, 
20.09.2021 об 11:00, 21.09.2021 об 11:00, 22.09.2021 
об 11:00 до старшого слідчого Третього слідчого 
відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіаль-
ного управління Державного бюро розслідувань, 
розташованого у місті Полтава Серпухова Олек-
сія Олександровича за адресою: вул. Старокозаць-
ка, 52, м. Дніпро (каб. № 6) для отримання повідо-
млення про підозру у скоєнні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 408 КК Украї-
ни, допиті як підозрюваного у кримінальному прова-
дженні № 42015040010000145 від 23.02.2015 за ч. 3  
ст. 408 КК України, а також проведення інших слід-
чих та процесуальних дій по даному кримінальному 
провадженню. 

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

Заява про визначення обсягу стратегічної еко-
логічної оцінки — «Розділу охорона навколишньо-
го природного середовища» внесення змін до Де-
тального плану території земельних ділянок, за-
гальною площею 1,4965 га, кадастрові номери 
3221282001:02:006:0031, 3221282001:02:006:0064, 
3221282001:02:006:0065, 3221282001:02:006:0005, 
3221282001:02:006:0006, 3221282001:02:005:0003, 
під будівництво цеху з виробництва хлібобулочних 
виробів , в с. Жердова по вул.  М. Заньковецької, Ве-
ликодимерської селищної ради Броварського райо-
ну, Київської області.

Детальний план території розроблено згідно  
рішення Великодимерської селищної ради   
№ 473 XVI-VIII від 19.08.2021 р.

Строк громадського обговорення заяви — 15 днів 
з дати даної публікації.

 Пропозиції та зауваження надаються у письмовій 
формі до Великодимерської селищної ради за адре-
сою: 07442, Київська обл., Броварський р-н, смт Ве-
лика Димерка, вул. Бобрицька, 1.

Заяви про визначення обсягу стратегічної еко-
логічної оцінки — «Розділу охорона навколишньо-
го природного середовища» внесення змін до Де-
тального плану території земельних ділянок, за-
гальною площею 1,4965 га, кадастрові номери 
3221282001:02:006:0031, 3221282001:02:006:0064, 
3221282001:02:006:0065, 3221282001:02:006:0005, 
3221282001:02:006:0006, 3221282001:02:005:0003, 
під будівництво цеху з виробництва хлібобулочних 
виробів , в с. Жердова по вул. М. Заньковецької, Ве-
ликодимерської селищної ради Броварського райо-
ну Київської області можна ознайомитися на вебсай-
ті (http://vdsr.gov.ua/) Великодимерської селищної 
ради Броварського району Київської області.

Заява про визначення обсягу стратегічної еко-
логічної оцінки — «Розділу охорона навколишньо-
го природного середовища» до Детального плану те-
риторії на земельні ділянки площею 0.1500 га, када-
стровий номер 3221281201:01:049:0059 та 0.1370 га 
кадастровий номер 3221281201:01:049:0060 для бу-
дівництва торгово-офісного центра в смт Велика Ди-
мерка по вул. Бобрицька, 8 Броварського району Ки-
ївської області.

Детальний план території розроблено згідно  
рішення Великодимерської селищної ради   
№ 786 XXХV-VII від 28.05.2020 р.

Строк громадського обговорення заяви — 15 днів 
з дати даної публікації.

 Пропозиції та зауваження надаються у письмовій 
формі до Великодимерської селищної ради за адре-
сою: 07442, Київська обл., Броварський р-н, смт Ве-
лика Димерка, вул. Бобрицька, 1.

Заяви про визначення обсягу стратегічної еколо-
гічної оцінки — «Розділу охорона навколишнього 
природного середовища» до Детального плану те-
риторії на земельні ділянки площею 0.1500 га, ка-
дастровий номер 3221281201:01:049:0059 та 0.1370 
га кадастровий номер 3221281201:01:049:0060 для 
будівництва торгово-офісного центра в смт Велика 
Димерка по вул. Бобрицька, 8 Броварського району 
Київської області можна ознайомитися на вебсайті 
(http://vdsr.gov.ua/) Великодимерської селищної ра-
ди Броварського району Київської області.

Заява про визначення обсягу стратегічної еколо-
гічної оцінки — «Розділу охорона навколишнього 
природного середовища» до  Детального плану те-
риторії земельних ділянок загальною площею 0.3000 
га, кадастрові номери: 3221283207:01:004:0106 та 
3221283207:01:004:0029, для будівництва та обслу-
говування будівель торгівлі в с. Скибин Калинівської 
селищної ради Броварського району Київської об-
ласті.

Детальний план території розроблено згід-
но рішення Калинівської селищної ради  № 581 /09 
(позач.)-VIIІ від 15.06.2021 р.

Строк громадського обговорення заяви — 15 днів 
з дати даної публікації.

 Пропозиції та зауваження надаються у письмовій 
формі до Калинівської селищної ради за адресою: 
07443, Київська обл., Броварський район, смт Кали-
нівка, вулиця Чернігівська, 20.

Заяви про визначення обсягу стратегічної еколо-
гічної оцінки — «Розділу охорона навколишнього 
природного середовища» до Детального плану тери-
торії земельних ділянок загальною площею 0.3000 
га, кадастрові номери: 3221283207:01:004:0106 та 
3221283207:01:004:0029, для будівництва та об-
слуговування будівель торгівлі в с. Скибин Кали-
нівської селищної ради Броварського району Ки-
ївської області можна ознайомитися на вебсайті  
(https://kalynivka-2-gromada.gov.ua) Калинівської се-
лищної ради Броварського району Київської області.

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

СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Обвинувачений Яценко Віктор В’ячеславович, 22.04.1985 
р.н., останнє відоме місце проживання: м. Херсон, вул. Крим-
ська, 130, відповідно до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України пові-
домляється про те, що 20.09.2021 року о 08:30 год. призна-
чено розгляд кримінального провадження, відомості про яке 
внесено до ЄРДР 02.04.2015 року за № 22015230000000014 
за обвинуваченням Яценко Віктора В’ячеславовича, 
22.04.1985 р.н., уродженця м. Херсон, останнє місце фактич-
ного проживання: м. Херсон, вул. Кримська, 130 у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 1  
ст. 258-3 КК України, за відсутністю обвинуваченого у поряд-
ку спеціального судового провадження.

Яценко В.В. повідомляється про початок судового розгля-
ду по справі спочатку у зв’язку зі зміною складу суду.

Також Яценко В.В. повідомляється про те, що йому не-
обхідно з’явитися 20.09.2021 року о 08:30 год. в зал № 202 
Херсонського міського суду Херсонської області за адресою:  
м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29 для участі у розгляді 
кримінального провадження (справа № 766/1639/17) за ч. 1  
ст. 109, ч. 1 ст. 258-3 КК України у якості обвинуваченого.

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

Головуючий суддя  К. К. Рєпін

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Руденко Олексій Сергійович, 
13.04.1988 р.н., проживаючий за адресою: Харків-
ська область, Харківський район, смт Рогань, вул. 
Політаєва, 2/49, кв.4, викликається 15.09.2021 на 10 
год. до слідчого Державного бюро розслідувань Ко-
вальчука О. П. (м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 
508, +38(066)798-43-67) для допиту та проведен-
ня процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 12014110100000089 від 22.01.2014.

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття зазначені у ст.ст. 138-139 КПК України.

Слідчий ДБР О. Ковальчук

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Харченко Антон Ігорович, 
14.07.1984 р.н., проживаючий за адресою: м. Харків, 
вул. Корчагінців, 21, кв. 12, викликається 15.09.2021 
на 11 год. 00 хв. до слідчого Державного бюро роз-
слідувань Ковальчука О. П. (м. Київ, вул. Борисогліб-
ська, 18, каб. 508, +38(066)798-43-67) для допиту та 
проведення процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні № 12014110100000089 від 22.01.2014.

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття зазначені у ст.ст. 138-139 КПК України.

Слідчий ДБР О. Ковальчук

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Фатуллаєв Асім Азіз, 02.09.1993 
р.н., проживаючий за адресою: м. Харків, вул. Луї 
Пастера, 177, викликається 15.09.2021 на 12 год.  
00 хв. до слідчого Державного бюро розслідувань 
Ковальчука О. П. (м. Київ, вул. Борисоглібська, 18,  
каб. 508, +38(066)798-43-67) для допиту та проведен-
ня процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 12014110100000089 від 22.01.2014.

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття зазначені у ст.ст. 138-139 КПК України.

Слідчий ДБР О. Ковальчук

11.01.2021 року померла Грек Олександра 

Андріївна, 25.12.1936 р. н., яка проживала 

за адресою: Харківська область, Богодухівський 

район, село Сидоренкове, вулиця Рябухи М. Л., 

буд. 44. Прошу спадкоємців протягом 30 днів 

з дати виходу оголошення звернутися за адресою: 

Харківська обл., Богодухівський р-н, м. Валки, 

вул. 1 Травня, буд. 1, кімн. 5,6. Тел. +380575353593, 

+380675466367. Нотаріус Сергій Левчук.

Оголошення про виклик до суду 

У провадженні слідчої судді Вищого антикоруп-
ційного суду перебуває клопотання детектива Націо-
нального антикорупційного бюро України Швидкого 
Ярослава Юрійовича про обрання запобіжного захо-
ду — тримання під вартою підозрюваному Янукови-
чу Віктору Федоровичу у кримінальному проваджен-
ні № 42015000000002833 у справі 991/5137/21 (про-
вадження № 1-кс/991/5215/21).

Вищий антикорупційний суд у порядку ст. 297-5 
КПК України викликає в судове засідання 04 жовтня 
2021 року на 09 год. 30 хв. підозрюваного Януковича 
Віктора Федоровича, 09.07.1950 р.н., для розгляду 
вищезазначеного клопотання (судове засідання від-
будеться в приміщенні Вищого антикорупційного су-
ду за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А).

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження підозрюваний вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом. 

 Слідча суддя К. Ю. Широка

Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області  
Білозьорова Г. А. повідомляє, що після смерті 01 лютого 2021 року (першого лютого дві ти-
сячі двадцять першого року) гр. ДРОКІНА ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬОВИЧА відкрито спадкову 
справу. Спадкоємцям прохання звернутися протягом 7 днів з дня опублікування оголошен-
ня до приватного нотаріуса Білозьорової Г.А. за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 2/5 
(057-732-51-06).

До уваги осіб, які приймають участь у розгляді справи — Сидоренко Олександр Володимирович, 27.07.1970 р. народження, останнє місце прожи-
вання: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 127/1, кв. 3.

Ковпаківський районний суд м. Суми оголошує про розгляд кримінального провадження №592/9802/18 провадження 1 кп/592/566/20 щодо Си-
доренка Олександра Володимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 4  
ст. 358 КК України щодо якого ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 06.07.2018р. надано дозвіл на здійснення спеціального 
досудового розслідування.

Судове засідання відбудеться у відкритому судовому засіданні у складі колегії суддів у приміщенні Ковпаківського районного суду м. Суми о 09.00 
год. 20.09.2021 року, який знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, зал с/з 22, тел. (0542) 61-12-04. 

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО 
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ СТОСОВНО  

КРАВЧЕНКА В. В.

07.09.21 Ухвалою Корольовського районного суду м. Житомир  
(справа № 296/7627/21 1-кс/296/2738/21) надано дозвіл на здійснення 
спеціального досудового розслідування у кримінальному проваджен-
ні, внесеному до ЄРДР від 24.12.14 за № 42014110350000474 стосовно 
Кравченка Володимира Володимировича, 07.05.1982 року народжен-
ня, останнє відоме місце проживання: Автономна Республіка Крим, 
Сакський район, село Вітине, військова частина 189, гуртожиток 3, кім-
ната 50, який підозрюється у вчиненні державної зради, тобто у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та у вчиненні де-
зертирства, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Кравченко Володимир Володимирович, 07.05.1982 року народжен-
ня, останнє відоме місце проживання: Автономна Республіка Крим, 
Сакський район, село Вітине, військова частина 189, гуртожиток 3, 
кімната 50, на підставі ст.ст. 133, 135, 2975 КПК України, Вам необхід-
но з’явитись 16.09.21 до слідчого слідчого відділу Управління Служ-
би безпеки України в Житомирській області Коршака Ю. А., за адре-
сою: м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 7, каб. 15, тел. (0412) 
405-268, для участі у слідчих та процесуальних діях у кримінальному 
провадженні № 42014110350000412 від 23.12.2014 як підозрюваний у 
вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, о 
10.00 год. (для отримання письмового повідомлення про підозру, до-
питу, впізнання та інших процесуальних дій, ознайомлення з матеріа-
лами даного кримінального провадження). Нагадуємо про обов’язок 
заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення. Поважні причи-
ни та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК 
України. 

Розцінки вартості одиниці ефірного часу, встановлені  

ТОВ «НОВИННА ГРУПА УКРАЇНА»,  для розміщення матеріалів  

передвиборної агітації під час виборчого процесу позачергових 

виборів Харківського міського голови 31.10. 2021 р.    

для телеканалу «Україна 24» 

TimeBand
Ціна ролику за 1 секунду, без ПДВ

Будні Вихідні

06:00-07:00 630,00 630,00

07:00-08:00 630,00 630,00

08:00-09:00 630,00 630,00

09:00-10:00 630,00 630,00

10:00-11:00 630,00 630,00

11:00-12:00 630,00 630,00

12:00-13:00 630,00 630,00

13:00-14:00 630,00 630,00

14:00-15:00 700,00 700,00

15:00-16:00 700,00 700,00

16:00-17:00 700,00 700,00

17:00-18:00 700,00 700,00

18:00-19:00 805,00 805,00

19:00-20:00 805,00 805,00

20:00-21:00 805,00 805,00

21:00-22:00 805,00 805,00

22:00-23:00 805,00 805,00

23:00-24:00 805,00 805,00

00:00-01:00 630,00 630,00

01:00-02:00 630,00 630,00

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Арюпіна Миколу 
Миколайовича, 23.04.1987 р.н., уродженця м. Донецьк, зареєстрованого 
за адресою м. Донецьк, вул. Войкова, 47, кв.1, як обвинуваченого у кримі-
нальному провадженні №296/6362/21 1-кп/296/715/21 за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 260 КК України, в підготовче судове засідання під головуванням судді 
Аксьонова В. Є., яке призначено на 24 вересня 2021 року на 08 год. 30 хв. та 
11 жовтня 2021р. на 09 год. 00 хв., в приміщенні Корольовського районно-
го суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, каб.106.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Бардашевського Ві-
ктора Володимировича та Бардашевського Олега Вікторовича як обвинува-
чених у кримінальному провадженні № 296/12587/15-к по обвинуваченню 
у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК 
України, під головуванням судді Покатілова О. Б. у судове засідання, що від-
будеться 21 вересня 2021 року о 09.00 год. в приміщенні Корольовсько-
го районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Собор-
ний, 1, зал № 301-1.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Гогохію Ла-
лі Вальтерівну, 1988 р.н., як обвинувачену у кримінальному провадженні  
№ 296/3196/19 по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням суд-
ді Покатілова О. Б. у судові засідання, що відбудуться 20 вересня 2021 ро-
ку об 11.00 год., 06 жовтня 2021 року о 12.00 год. та 23 жовтня 2021 року 
о 10.00 год. в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за 
адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 301-1.

Явка обвинуваченої в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Граньонкіна Воло-
димира Анатолійовича як обвинуваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/806/21 у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3,  
ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді Янчук Н. П. у підготовче су-
дове засідання, що відбудеться 20.09.2021 року о 09:00 год., та 06.10.2021 
о 09.30 в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адре-
сою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 6-К (каб. 224).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Полуектова Єго-
ра Володимировича, 25.05.1983 р.н., уродженця м. Житомира, громадяни-
на України, зареєстрованого за адресою: Автономна Республіка Крим, Сак-
ський район, с. Вітине, вул. Степна, 8, кв.3, як обвинуваченого у криміналь-
ному провадженні №296/6258/21 1-кп/296/713/21 за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 
КК України, в підготовче судове засідання під головуванням судді Аксьоно-
ва B. Є., яке призначено на 21 вересня 2021 року на 14 год. 00 хв. у примі-
щенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою: м. Жито-
мир, майдан Соборний, 1, каб.106.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Ростоку Любоми-
ра Станіславовича, 02.06.1995 р.н., уродженця м. Слов’янськ Донецької 
області, як обвинуваченого у кримінальному провадженні №296/9026/18 
1-кп/296/135/21 по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень 
за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді Аксьоно-
ва В. Є. в судове засідання, що відбудеться 20 вересня 2021р. о 12 год.  
00 хв. у приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адре-
сою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, каб. 106.

Явка обвинуваченого в судове засідання є обов’язковою.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Толкачова Андрія 
Олександровича, 14.08.1997 р.н., як обвинуваченого у кримінальному про-
вадженні № 296/8733/18 по обвинуваченню у вчиненні кримінального пра-
вопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК Україні, під головуванням суд-
ді Покатілова О. Б. у судове засідання, що відбудеться 22 вересня 2021 року 
о 14.00 год. у приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за 
адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 301-1.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Чуба Костянтина 
Юрійовича, 21.09.1993 р.н., як обвинуваченого у кримінальному проваджен-
ні № 296/10812/20 1-кп/296/363/21 у вчиненні кримінальних правопорушень 
за ч. 1ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді Шимон Л. С.  
в судове засідання, що відбудеться 20.09.2021 року о 10-00 год. в примі-
щенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою: м. Жито-
мир, майдан Соборний, 1, зал № 5-к.

 Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального  

судового провадження 
Обвинувачений Анпілогов Олексій Євгенович, 

01.01.1974 р.н., зареєстрований за адресою: м. Дні-
пропетровськ, вул. Янгеля, 9, кв. 76, відповідно до 
вимог 297-5,323 КПК України викликається в судо-
ве засідання, що відбудеться 23 вересня 2021 року о 
10.00 годині в залі судових засідань № 222 Примор-
ського районного суду м. Одеси за адресою: м. Оде-
са, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засі-
данні в якості обвинуваченого.

Поважні причини неприбуття особи на виклик су-
ду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 
323 КПК України.

Суддя A. B. Дерус

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні судового засідання в порядку  

спеціального судового провадження 
Обвинувачений Марков Ігор Олегович, який наро-

дився 18 січня 1973 року, мешкає за адресою: Одесь-
ка область, с. Мізікевича, ж/м «Дружний», вул. Но-
ва, 12, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК Укра-
їни викликається в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 20.09.2021 року о 14 годині 00 хвилин в 
залі судових засідань №106. Приморського районно-
го суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балків-
ська,33, для участі в судовому засіданні в якості об-
винуваченого.

Суддя А. С. Русєва 

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального  

судового провадження
Обвинувачений Суровікін Максим Олександрович, 

04.02.1981 р.н., зареєстрований за адресою: Одесь-
ка область, м. Балта, вул. Уварова, 30, кв. 4, відпо-
відно до вимог 297-5, 323 КПК України викликається 
в судове засідання, що відбудеться 21 вересня 2021 
року о 10.30 годині в залі судових засідань № 222 
Приморського районного суду м. Одеси за адресою:  
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому 
засіданні в якості обвинуваченого.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до 
суду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 
323 КПК України. 

Суддя A. B. Дерус

Корольовський районний суд м. Житомира викликає 
Габову Юлію Юріївну як обвинувачену у кримінальному 
провадженні № 296/133/17 по обвинуваченню у вчинен-
ні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, під головуванням судді Покатілова О. Б. у су-
дове засідання, що відбудеться 21 вересня 2021 року о  
10-00 год. в приміщенні Корольовського районного суду 
м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Собор-
ний, 1, зал № 301-1.

Явка обвинуваченої в судове засідання обов’язкова!
У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вва-

жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвинува-
ченої в порядку спеціального судового провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Руденко Андрій Олександрович, 25.10.1984 р.н., зареєстрований за адресою: Луганська 
область, м. Алчевськ, вул. Леніна, буд. 122, кв. 34, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України викли-
кається на 09 год. 00 хв.  14.09.2021, 15.09.2021, 16.09.2021 до слідчого СВ 3 управління ГУ СБ України в 
Донецькій та Луганській областях Шепотько Марини Андріївни (тел. 0990144438) за адресою: Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, для допиту як підозрюваного та проведення інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні № 22014000000000520 від 24.11.2014. Наслідки та поважні 
причини неприбуття особи на виклик визначені ст.ст. 138-139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Замогильний Володимир Миколайович, 29.12.1976 р.н., зареєстрований за адресою: Лу-
ганська область, м. Луганськ, вул. Оборонна, буд.20а, кв. 227, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК 
України викликається на 11 год. 00 хв.  14.09.2021, 15.09.2021, 16.09.2021 до слідчого СВ 3 управління ГУ 
СБ України в Донецькій та Луганській областях Шепотько Марини Андріївни (тел. 0990144438) за адресою: 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, для допиту як підозрюваного та проведення 
інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 22015130000000104 від 23.02.2015. Наслідки та 
поважні причини неприбуття особи на виклик визначені ст. ст. 138-139 КПК України.

Спадкоємців Сергєєвої Феодосії 
Платонівни, яка померла 31 січня 

2021 року, протягом місяця запрошуємо 
до Третьої дніпровської державної 
нотаріальної контори (м. Дніпро, 
вул. Робоча, 22а) щодо спадщини 

останньої.

Розцінки вартості одиниці ефірного часу, встановлені ТОВ «ТРК «УКРАЇНА»,  для розміщення матеріалів передвиборної 
агітації під час виборчого процесу позачергових виборів Харківського міського голови 31.10. 2021р.

канал «Україна»

Відрізок часу
Вартість 1 секунди, грн, 

без ПДВ

Будні Вихідні

05:00-06:00 128 127

06:00-07:00 210 175

07:00-08:00 385 280

08:00-09:00 431 420

09:00-10:00 473 616

10:00-11:00 578 763

11:00-12:00 595 875

12:00-13:00 700 1 085

13:00-14:00 805 1 155

14:00-15:00 875 1 218

15:00-16:00 1 015 1 348

16:00-17:00 1 120 1 575

17:00-18:00 1 260 1 715

18:00-19:00 1 575 1 964

19:00-20:00 1 855 1 995

20:00-21:00 1 960 1 855

21:00-22:00 1 995 2 062

22:00-23:00 1 995 1 995

23:00-24:00 1 015 1 124

00:00-01:00 455 725

01:00-02:00 305 525

канал «НЛО.TV»

Відрізок часу
Вартість 1 секунди, грн, без 

ПДВ

Будні Вихідні

05:00-06:00 13 13

06:00-07:00 22 23

07:00-08:00 31 26

08:00-09:00 46 49

09:00-10:00 70 86

10:00-11:00 92 85

11:00-12:00 92 87

12:00-13:00 91 109

13:00-14:00 90 130

14:00-15:00 82 116

15:00-16:00 88 85

16:00-17:00 77 86

17:00-18:00 103 126

18:00-19:00 125 174

19:00-20:00 130 185

20:00-21:00 123 190

21:00-22:00 123 172

22:00-23:00 111 140

23:00-24:00 89 151

00:00-01:00 64 81

01:00-02:00 42 65

канал «Індиго tv»

Відрізок часу
Вартість 1 секунди, грн, без 

ПДВ

Будні Вихідні

05:00-06:00 9 13

06:00-07:00 6 6

07:00-08:00 6 7

08:00-09:00 7 7

09:00-10:00 7 7

10:00-11:00 7 7

11:00-12:00 7 7

12:00-13:00 7 7

13:00-14:00 7 15

14:00-15:00 14 44

15:00-16:00 7 64

16:00-17:00 14 86

17:00-18:00 44 111

18:00-19:00 66 121

19:00-20:00 101 148

20:00-21:00 144 176

21:00-22:00 196 197

22:00-23:00 150 146

23:00-24:00 139 151

00:00-01:00 97 143

01:00-02:00 69 78
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20..25 9..14

21..26
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10..15
22..27
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21..26

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 12 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +9 +14 +21 +26 Черкаська +8 +13 +21 +26
Житомирська +7 +12 +20 +25 Кіровоградська +9 +14 +21 +26
Чернігівська +8 +13 +21 +26 Полтавська +9 +14 +20 +25
Сумська +8 +13 +20 +25 Дніпропетровська +9 +14 +21 +26
Закарпатська +6 +11 +22 +27 Одеська +12 +17 +22 +27
Рівненська +5 +10 +19 +24 Миколаївська +11 +16 +22 +27
Львівська +5 +10 +20 +25 Херсонська +10 +15 +21 +26
Івано-Франківська +7 +12 +19 +24 Запорізька +10 +15 +21 +26
Волинська +6 +11 +20 +25 Харківська +9 +14 +20 +25
Хмельницька +5 +10 +19 +24 Донецька +10 +15 +21 +26
Чернівецька +5 +10 +21 +26 Луганська +9 +14 +20 +25
Тернопільська +7 +12 +19 +24 Крим +10 +15 +20 +25
Вінницька +7 +12 +20 +25 Київ +12 +14 +23 +25

Укргiдрометцентр
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Парад без ракет  
і промови лідера

ДИКТАТУРА. У столиці Північної Кореї Пхеньяні вночі на 
четвер, 9 вересня, відбувся військовий парад, присвячений 
73-й річниці заснування Корейської Народно-Демократичної 
Республіки. За парадом з трибуни спостерігав лідер країни 
Кім Чен Ин, проте урочистої промови з цієї нагоди він не ви-
голосив.

Як зазначають південнокорейські ЗМІ, цей парад був мен-
шим за масштабом, ніж попередні. На ньому не було помічено 
стратегічного озброєння, зокрема балістичних ракет. На знім-
ках нічного параду, розповсюджених державними північноко-
рейськими ЗМІ, видно шеренги солдатів і робітників, які кро-
кують у спеціальних захисних костюмах червоного кольору і в 
протигазах. Лідер Кім Чен Ин, який став помітно стрункішим, 
був без маски та обіймав присутніх на параді дітей. 

Останній військовий парад відбувся в КНДР у січні, за кіль-
ка днів до інавгурації президента США Джо Байдена. Тоді Кім 
Чен Ин виступив з промовою, в якій пообіцяв зміцнити ядер-
ний арсенал країни. А торік у жовтні КНДР провела масштаб-
ний військовий парад, присвячений 75-й річниці заснування 
правлячої в країні Трудової партії Кореї. Тоді на параді пред-
ставили нову міжконтинентальну балістичну ракету та інші но-
ві види озброєння.
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Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

Магазин, де все продають за «дякую»
СПОЖИВАЙ РОЗУМНО. 

У Брюсселі відкрили особли-
вий магазин вживаних ре-
чей. Іграшки, книжки, одяг 
чи предмети домашньої об-
становки тут можна придба-
ти за «дякую». Цей мага-
зин, який працює у бельгій-
ській столиці вже чотири мі-
сяці, виконує також функцію 
громадського центру та пунк-
ту збору благодійних коштів. 
За свою успішну діяльність 
проєкт уже отримав грант від 
міського Центру соціальних 
питань Брюсселя.

Концепція магазину з крас-
номовною назвою Free Shop 
(«Безкоштовний магазин») 
полягає в тому, що кожен по-
купець щодня може обрати 
одну річ за умови, якщо за-
лишить записку-подяку тому, 
хто пожертвував магазину 

цей товар. Щодня послугами 
незвичайного секонд-хенду 
користуються 80—100 клієн-
тів. Речі від тих, хто хоче по-
жертвувати їх магазину, при-
ймають без обмежень. «За 
допомогою безкоштовно-
го магазину ми хочемо дати 
друге життя невикористаним 
або непотрібним речам, щоб 
ті, кому вони потрібні, не ви-
трачали грошей на  купівлю 
нових. Адже шафи середньо-
статистичної бельгійської ро-
дини наповнені речами, яки-
ми ніхто майже не користу-
ється», — розповів в інтерв’ю 
виданню The Brussels Times 
координатор проєкту Герд де 
Уайльд.

За даними Фонду МакАр-
тура — приватної неурядової 
організації, яка надає фінан-
сову підтримку некомерцій-

ним організаціями в 50 краї-
нах, люди купують одягу біль-
ше, ніж їм потрібно. 80% плас-
тикових іграшок потрапляють 
на смітники або їх спалюють. 
У 2019 році бельгійські до-
могосподарства загалом во-
лоділи майже 390 мільйона-
ми електричних і електро-
нних приладів, що становить 
близько 80 приладів на одне 
домогосподарство. Це на 14,5 
мільйона приладів більше по-
рівняно з 2017 роком.

Люди із середнім або висо-
ким прибутком рідко стають 
клієнтами Free Shop, визнає 
Герд де Уайльд, і тому тут со-
ціальна місія незвичайного 
магазину беззаперечна. Най-
цікавіше спостерігати за тим, 
як людина, помітивши на по-
лиці щось цікаве, починає ва-
гатися: «Чи варто брати мені 

цю річ? Чи вона справді ме-
ні потрібна? А може, якщо я її 
візьму, її не отримає той, ко-
му вона справді може знадо-
битися?». «Ця невпевненість, 
яка, на мій погляд, можли-
во, і зайва, водночас чудова. 
Адже відмова взяти щось без-
коштовно також означає, що 
так  ви віддаєте. Бо якщо ваші 
потреби задоволені, навіщо 
брати більше? Це риторичне 
запитання, яке в сучасному 
світі обмежених ресурсів ма-
ємо ставити собі частіше», — 
вважає Герд де Уайльд. 

Грант, отриманий проєк-
том від міської влади, дасть 
змогу провести в магази-
ні деякі зміни й ремонт. А в 
довгострокових планах ав-
торів проєкту — розробити 
концепцію відкриття подібних 
магазинів по всій Європі. 

БЛАГОЧИННІСТЬ. У порт 
Антверпена цими вихідними 
прибуде найбільший у світі 
приватний корабель-лікарня 
Global Mercy («Глобальне ми-
лосердя»). У липні корабель 
залишив верф у Китаї, де йо-
го збудували, й успішно прой-
шов усі обов’язкові випробо-
вування. Під час проходу суд-
на Суецьким каналом його 
було звільнено від оплати на 
знак поваги до його благо-
родної місії. Корабель руха-
ється до берегів Африки, де 
надаватиме безоплатну до-
помогу місцевому населен-
ню. «На мою думку, корабель 
милосердя — чудова ідея, во-
на дарує надію на одужання 
жителям багатьох африкан-
ських країн», — заявив жур-

налістам президент Сенега-
лу Макі Салл, який спільно 
з урядом Єгипту сприяв без-
перешкодному проходженню 
судна Суецьким каналом. В 
Африці Global Mercy зустрі-
чатимуть навесні 2022 року. 

До Бельгії судно прибуде 
з Мальти, де його додатково 
дообладнали. У порту Ант-
верпена Global Mercy перебу-
ватиме з вересня 2021 року 
по лютий 2022 року. За цей 
період усі роботи з устатку-
вання та облаштування пла-
вучої лікарні має бути завер-
шено. У порту Антверпена 
судно стоятиме, його обслу-
говуватимуть безкоштовно. 

Встановлюватимуть ме-
дичне обладнання та інфор-
маційні системи на кораблі 

волонтери не лише з Бель-
гії, а й усього світу. Як пові-
домив директор антверпен-
ського порту Еннік Де Ріддер, 
десятки компаній, які працю-
ють у порту, погодилися на-
дати всю можливу допомо-
гу для облаштування Global 
Mercy та підготовки його до 
першої місії. 

Global Mercy — не пер-
ший плавучий госпіталь. Бі-
ля берегів Африки вже кур-
сує подібний корабель African 
Mercy — «Африканське ми-
лосердя». Тепер ці два ме-
дичні судна працюватимуть 
спільно і, як очікується, змо-
жуть обслуговувати вдвічі 
більше пацієнтів, проводити 
не лише хірургічні операції, а 
й навчання й тренінги медич-

них працівників із найбідні-
ших країн Африки. 

Global Mercy здатен уміс-
тити на борту до 950 осіб — 
членів екіпажу, лікарський 
персонал і волонтерів. За-
вдовжки судно 174 метри, за-
вширшки — 28,6 метра. На 
його борту буде шість опера-
ційних, 200 ліжкомісць, лабо-
раторія, поліклініка й стома-
тологічні кабінети. Загальна 
площа лікарняного відділен-
ня становить сім тисяч ква-
дратних метрів. У плавучій 
лікарні щороку безоплатно 
працюватимуть понад тисячу 
професійних лікарів-волонте-
рів. Перший порт заходу ко-
рабля Global Mercy навесні 
2022 року — столиця Сенега-
лу Дакар.

До берегів Африки вирушить корабель-лікарня
Global Mercy

Колишній лідер Афганістану вибачився  
перед власним народом

ПОЛІТИКА. Експрезидент 
Афганістану Ашраф Гані ви-
бачився перед народом Аф-
ганістану за те, що втік із 
країни в розпал захоплен-
ня влади в країні бойовика-
ми «Талібану». «Від’їзд із Ка-
була був найскладнішим рі-
шенням у моєму житті», — 
сказав він у зверненні, поши-

реному у Twitter. Політик ви-
словив жаль, що «не зміг за-
вершити своє правління інак-
ше». Ашраф Гані заявив, що 
не збирався кидати свій на-
род, але «це був єдиний мож-
ливий шлях».

Він також ще раз спрос-
тував звинувачення на свою 
адресу, нібито втікаючи з 

Афганістану до Об’єднаних 
Арабських Еміратів, він вивіз 
із собою 169 мільйонів дола-
рів. «Я виїхав за порадою сво-
єї охорони. Вони сказали, що 
якщо залишатимуся в краї-
ні, це може призвести до кро-
вопролиття на вулицях Кабу-
ла, як трапилося під час гро-
мадянської війни у 1990-х ро-

ках», — сказав колишній пре-
зидент Афганістану, запев-
нивши, що «намагався вря-
тувати Кабул і шість мільйо-
нів його жителів». Ашраф Га-
ні наголосив, що присвятив 
20 років життя, щоб допомог-
ти Афганістану стати «демо-
кратичною, процвітаючою та 
суверенною державою».
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