
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 15 вересня 2021 року
USD 26.6362 EUR 31.4627 RUB 3.6552 / AU 47519.78 AG 625.7 PT 25148.83 PD 52711.71

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

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки  
про створення прозорих і однакових для всіх відносин 
між бізнесом і державою

Енергобезпеку зміцнить 
лише конкуренція

ГАЗ. «Північний потік-2» — основний ризик для енергетичної 
безпеки на континенті. Це загрожує енергетичній незалежнос-
ті багатьох країн Східної Європи та підриває безпеку України. 
Переспрямування газових потоків створить дефіцит газу в єв-
ропейських країнах», — таку позицію висловив міністр енерге-
тики Герман Галущенко під час зустрічі з Держсекретарем Фе-
дерального міністерства економіки та енергетики ФРН Андреа-
сом Файхтом.

Українська ГТС — єдиний маршрут, не контрольований Газ-
промом. Та вона недозавантажена і має величезні резервні по-
тужності (близько 70%, або понад 100 млрд кубометрів на рік). 
Із врахуванням усіх нових газогонів для транзиту Україною за-
лишаться незначні обсяги (10—15 млрд кубометрів на рік). Пів-
нічний-1 і турецький потоки працюють на 100%, але Європі все 
одно бракує газу. І ціна сягнула максимуму за останні 13 років.

Без збереження транзиту ГТС доведеться оптимізувати для 
внутрішнього ринку. «ЄС втратить надійний, гнучкий і незалеж-
ний маршрут, що забезпечить РФ ще більше важелів впливу на 
геополітику», — цитує слова урядовця пресслужба Міненерго. 

ОЛЕКСІЙ ЛЮБЧЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

10,8 млрд грн
прибутку отримали державні банки  

в другому кварталі 2021 року. Майже 
86% цього показника становить 

прибуток АТ КБ «ПриватБанк»

«Не прийде інвестор у країну 
з олігархічними кланами, 
непрозорими правилами, 
відсутністю державних 
гарантій, інтегрованою 

корупційною 
системою».

Владна команда: 
створюємо, 
будуємо, плануємо

ПРЕМ’ЄР ВІДПОВІДАЄ. Підготовка до опалювального сезону 
триває згідно з графіком. Українська енергосистема готова 
на 90% 
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Через закриті в ОРДЛО всі КПВВ на лінії 
розмежування люди змушені їхати із 
загарбаної території до України довгим і 
складним маршрутом. Своїми враженнями  
з «УК» поділилася переселенка з Донеччини

ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

У Монастирищенській  територіальній   
громаді  на Черкащині знайшли 
ресурси, аби з 1 вересня відновити 
повноцінне навчання у закритій 
раніше сільській  школі

ЦИТАТА ДНЯ
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Центральної виборчої комісії  

від 23 квітня 2012 року № 76  
(зі змінами, внесеними постановами Центральної виборчої комісії  

від 27 березня 2014 року № 93, від 27 серпня 2014 року № 818)

РОЗ’ЯСНЕННЯ 
Центральної виборчої комісії щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, 
організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам товарів (крім товарів, що містять 

візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вартість таких 
товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, 
цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого 

підкупу) під час проведення проміжних виборів народних депутатів України  
31 жовтня 2021 року

Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з вибо-
рів народних депутатів України, що відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів 

України» передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що 
не суперечать Конституції України та законам України. 

Разом з тим, згідно з частиною чотирнадцятою статті 74 Закону України «Про вибори народних 
депутатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням 
виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів 
(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вар-
тість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, 
цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. 

Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання виборцям, за-
кладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам коштів або безоплатно чи 
на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших мате-
ріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосу-
вати за певну політичну партію чи кандидата у народні депутати України або згадуванням назви пар-
тії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців. 

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притягаються до 
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом. 

Широке спілкування з пресою Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля ознаменувало відкриття нового політичного сезону 
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ОГОЛОШЕННЯ

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

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матері-
али кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань № 52018000000000215 від 14 березня 2018 року за 
обвинуваченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Веду-
ти Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Ухвалою Вищого антикорупцій-
ного суду від 02 лютого 2021 року постановлено здійснювати спеціаль-
не судове провадження у кримінальному провадженні за обвинувачен-
ням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Во-
лодимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 5 ст. 191 КК України. 

У зв’язку з чим Голобородько Ігор Валентинович, громадянин Укра-
їни, 26.06.1975 року народження, уродженець м. Жовті Води Дніпро-
петровської області, зареєстрований та останнє відоме місце  прожи-
вання: вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 
52210, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судове засі-
дання, яке відбудеться 29 вересня 2021 року о 16 годині 00 хвилин у 
приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Пере-
моги, 41, телефон +380-44-585-59-51), та Ведута Ігор Володимирович, 
громадянин України, 29.10.1963 року народження, уродженець м. Жов-
ті Води, Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє відоме 
місце  проживання: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А, м. Жовті Води, 
Дніпропетровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ви-
кликається в судове засідання, яке відбудеться 29 вересня 2021 року о 
16 годині 00 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто 
Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), головуючий 
суддя: Крук Є. В., Кравчук О. О., Білоус І. О. 

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

Оголошення про виклик до суду 

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває заява ад-

воката Просянюк О. В. в інтересах Януковича О. В. про відвід слідчого 

судді Воронька В. Д. від розгляду справи № 991/2134/21 за клопотан-

ня детектива Національного бюро Першого відділу детективів Друго-

го підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національно-

го антикорупційного бюро України Швидкого Ярослава Юрійовича, по-

годжене прокурором четвертого відділу Управління процесуального ке-

рівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва 

в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерально-

го прокурора Скибенком Олексієм Ігоровичем, про обрання запобіж-

ного заходу у вигляді тримання під вартою щодо Януковича Олексан-

дра Вікторовича, 10.07.1973 р.н., в рамках кримінального провадження 

№ 42015000000002833 від 25.12.2015.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 25.08.2021 

постановлено здійснювати спеціальне досудове розслідування віднос-

но підозрюваного в даному кримінальному провадженні — Януковича 

Олександра Вікторовича, 10.07.1973 р.н.

На підставі вищевикладеного, Вищий антикорупційний суд у порядку 

ст. 297-5 КПК України викликає в судове засідання на 11 год 00 хв. 17 

вересня 2021 року підозрюваного Януковича Олександра Вікторовича, 

10.07.1973 р.н., для розгляду вищезазначеної заяви (судове засідання 

відбудеться в приміщенні Вищого антикорупційного суду за адресою: 

м. Київ, просп. Перемоги, 41).

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-

формації загальнодержавної сфери розповсюдження підозрюваний 

вважається належним чином ознайомленим з її змістом. 

 Суддя Крикливий В. В.

Ліквідаційна комісія Броварської міськрайонної громадської орга-
нізації спортивний клуб «Рудня» (далі — Клуб), ідентифікаційний код 
юридичної особи в ЄДРПОУ: 36287430, місцезнаходження: 07430, Ки-
ївська обл., Броварський р-н, с. Рудня, вул. Шкільна (раніше — Чапа-
єва), буд. 22, повідомляє, що наразі Клуб перебуває в стані припинен-
ня шляхом його ліквідації. Рішення про ліквідацію прийнято загальни-
ми зборами учасників (членів) Клубу 07 вересня 2021 року та оформ-
лено протоколом № 2/2021.

До Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізич-
них осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис  
№ 1003551100004005505 від 10 вересня 2021 року про перебування 
Клубу в стані  припинення.

Кредитори можуть заявити свої письмові вимоги до Клубу протягом 
двох місяців з дня оприлюднення цього повідомлення. Вимоги прийма-
ються за адресою: 07430, Київська обл., Броварський р-н, с. Рудня, вул. 
Шкільна (раніше — Чапаєва), буд. 22.

Голова ліквідаційної комісії Радченко Віктор Іванович, тел.: (067) 501-
31-10.

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лотів: 1) GL32N020691; 2) G22N020692

Короткий опис активів (майна) в лоті: 1) Ювелірні вироби; 2) Нежитлова 
будівля в літ. «М» заг. пл. 749,9 кв.м за адресою: м. Київ, вул. Північно-
Сирецька, 1-3 (РНОНМ 1572244680000) та основні засоби 64 од.

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону: www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону:  
1) 30.09.2021; 2) 21.09.2021

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

Точний час початку проведення відкри-
тих торгів (аукціону)/електронного аукці-
ону по кожному лоту вказується на веб-
сайті www.prozorro.sale 

Детальна інформація  
щодо лотів

1) https://www.fg.gov.ua/passport/50357;  
2) https://www.fg.gov.ua/passport/50360

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької облас-

ті перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням Калініченка 
Павла Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 110  КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обви-
нуваченого Калініченка Павла Володимировича, 11.06.1980 р. н., остан-
нє відоме зареєстроване місце проживання: Донецька обл., м. Макіїв-
ка, вул. Токарева, 13, кв. 6, в судове засідання з розгляду криміналь-
ного провадження за його обвинуваченням у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, розгляд якого 
здійснюється в порядку спеціального судового провадження, яке відбу-
деться  24 вересня 2021 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні суду, за адре-
сою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідо-
мити суд про причини неявки інакше судовий розгляд кримінального 
провадження здійснюватиметься за його відсутності.

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

Суддя  О. В. Ільяшевич

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області по 
кримінальному провадженню 1-кп/185/182/21, справа № 185/3683/20 
за обвинуваченням Кравченка Владислава Володимировича у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни.

Підготовче судове засідання по вказаному кримінальному прова-
дженню призначено за адресою: вул. Дніпровська, 135, м. Павлоград 
Дніпропетровська область.

Обвинувачений Кравченко Владислав Володимирович викликається 
для участі в підготовчому судовому засіданні, призначеному на 24 ве-
ресня 2021 року о 10 год. 30 хв., у приміщенні Павлоградського місь-
крайонного суду Дніпропетровської області, який знаходиться за адре-
сою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачений вважається 
повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки об-
винуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Н. Г. Самоткан

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні спеці-
ального судового провадження на підставі ухвали суду від 08.08.2017 
року, викликає як обвинуваченого Цибенка Романа Євгеновича, 
24.04.1980 року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська 
область, м. Рубіжне, пр. Переможців, 25/57, за матеріалами криміналь-
ного провадження № 425/2550/16-к, 1-кп/425/204/21, на підставі обви-
нувального акта відносно Цибенко Р. Є. за ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 185, ч. 2, 
3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 262, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК України.

Обвинуваченому Цибенку Р. Є. необхідно прибути в судове засідан-
ня, яке відбудеться 23 вересня 2021 року о 14 год. 00 хв. в приміщен-
ні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Ру-
біжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається 
повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки об-
винуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя В. В. Козюменська

У провадженні Рівненського міського суду Рівнен-
ської області (33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1) перебуває 
кримінальне провадження №22017180000000102 (номер 
провадження 1-кп/ 569/138/21, справа № 569/714/18) 
про обвинувачення Степаненка Віталія Володимировича 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 cт. 258-3 КК України.

Суддя Рівненського міського суду Рівненської облас-
ті Крижова Оксана Григорівна викликає обвинуваченого 
Степаненка Віталія Володимировича, 03.10.1979 року на-
родження, громадянина України, уродженця с. Селидо-
ве Донецької області, останнє місце реєстрації: Донецька 
область, м. Донецьк, вул. Більшовиків, буд. 26, кв. 2, у 
судове засідання на 23 вересня 2021 року 09 год. 00 хв., 
30 вересня 2021 року на 09 год. 00 хв., 20 жовтня 2021 
року на 09 год. 30 хв.

Судові засідання призначені та відбудуться в примі-
щенні Рівненського міського суду (м. Рівне, вул. Шкіль-
на, 1) в залі судових засідань №2.

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче 
судове засідання, по якому здійснюється  

спеціальне досудове розслідування
Обвинувачений Нікішин Євген Геннадійович, 

07.08.1981 року народження, обвинувачений у вчи-
ненні кримінального правопорушення по справі  
№ 408/2174/17-к, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК Укра-
їни, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України ви-
кликається в судове засідання в порядку спеціального 
судового провадження, яке відбудеться 23 вересня 2021 
року о 13 годині 00 хвилин в приміщенні Біловодсько-
го районного суду Луганської області за адресою: вул. 
Луганська, 30, смт Біловодськ, Луганської області, для 
участі в судовому засіданні в якості обвинуваченого.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до су-
ду передбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

Виклик до суду
Обвинувачений Кочкін Микола Борисович, 

30.06.1960 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення по справі № 420/550/17, пе-
редбаченого ст.110 ч.2 КК України, відповідно до ви-
мог ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судо-
ве засідання в порядку спеціального судового про-
вадження, яке відбудеться 24 вересня 2021 року о 
13 годині 00 хвилин в приміщенні Біловодського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: вул. Лу-
ганська, 30, смт Біловодськ Луганської області, для 
участі в судовому засіданні в якості обвинуваченого.

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

Суддя Г. В. Булгакова

Представництво «МАН ЕНЕРДЖІ СОЛЮШНС РУС» 
(ідентифікаційний код 26612019, адреса: 01023,  
м. Київ, Печерський район, вул. Еспланадна, буд. 20, 
оф. 212) повідомляє, що 28 червня 2021 року ЄВРО-
ПЕЙСЬКИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАН 
ЕНЕРДЖІ СОЛЮШНС СЕ» прийнято рішення про лік-
відацію Представництва «МАН ЕНЕРДЖІ СОЛЮШНС 
РУС» в Києві, Україна.  Ліквідатором призначено Не-
федова Геннадія Васильовича (ідентифікаційний но-
мер 2357309513).

Письмові заяви (повідомлення, запити, пропози-
ції, вимоги, претензії тощо) зацікавлених осіб (кре-
диторів) приймаються протягом двох місяців з дня 
публікації повідомлення про ліквідацію Представни-
цтва «МАН ЕНЕРДЖІ СОЛЮШНС РУС» за адресою: 
01023, м. Київ, Печерський р-н, вул. Еспланадна, буд. 
20, оф. 212.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «ЮКРЕЙН ДІДЖІТАЛ ІНВЕСТ», код  
ЄДРПОУ 43169675  (далі Товариство) повідомляє, 
що 10.09.2021 учасником Товариства прийнято рі-
шення про припинення діяльності Товариства, як 
юридичної особи шляхом його ліквідації, у добро-
вільному порядку, відповідно до чинного законодав-
ства України.

Вимоги кредиторів приймаються у письмовій 
формі протягом двох місяців з дня оприлюднен-
ня повідомлення про рішення Учасника щодо при-
пинення Товариства шляхом ліквідації на порта-
лі електрон них сервісів у порядку, визначеному Мі-
ністерством юстиції України в Порядку надання ві-
домостей з Єдиного державного реєстру. Заявлення 
кредиторами вимог приймаються у письмовій фор-
мі за місцезнаходженням Товариства: 01054, м. Київ, 
вулиця Ярославів Вал, будинок 36/38.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ», код ЄДРПОУ 43169777 
(далі Товариство) повідомляє, що 10.09.2021 учас-
ником Товариства прийнято рішення про припинен-
ня діяльності Товариства, як юридичної особи шля-
хом його ліквідації, у добровільному порядку, відпо-
відно до чинного законодавства України.

Вимоги кредиторів приймаються у письмовій 
формі протягом двох місяців з дня оприлюднен-
ня повідомлення про рішення Учасника щодо при-
пинення Товариства шляхом ліквідації на порта-
лі електрон них сервісів у порядку, визначеному Мі-
ністерством юстиції України в Порядку надання ві-
домостей з Єдиного державного реєстру. Заявлення 
кредиторами вимог приймаються у письмовій фор-
мі за місцезнаходженням Товариства: 01054, м.  Ки-
їв, вулиця Ярославів Вал, будинок 36/38.

Повістка про виклик обвинуваченого

В провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області перебуває кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Нічік Юлії Геннадіївни, 
Марків Ганни Олександрівни у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 
ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та Якімчука Олексан-
дра Володимировича у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28,  
ч. 2 ст. 366 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті викликає обвинуваченого Якімчука Олексан-
дра Володимировича, 11.06.1971 року народжен-
ня, останнє відоме зареєстроване місце проживання:  
м. Донецьк, пров. Кремлівський, 79, в судове засі-
дання з розгляду кримінального провадження за йо-
го обвинуваченням у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28,  
ч. 2 ст. 366 КК України, розгляд якого здійснюєть-
ся в порядку спеціального судового провадження, 
яке відбудеться 22 вересня 2021 року о 14 год. 00 
хв. в приміщенні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області за адресою: Донецька область,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття у судове засідання обвинува-
чений повинен повідомити суд про причини неявки, 
інакше судовий розгляд кримінального проваджен-
ня здійснюватиметься за його відсутності.

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

Суддя О. В. Ільяшевич

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні спеціального 
судового провадження

Обвинувачена Лозова Валентина Сергіївна, 15 квітня 1975 року народження, 
викликається на 10-00 годину 24 вересня 2021 року до Куп’янського міськрайон-
ного суду Харківської області за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, вул. 
1-го Травня, 27-а, для проведення спеціального судового засідання у провадженні 
№1-кп/628/14/20 справа № 628/468/17. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваче-
ної передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко О. А.

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Дитяткіна Єго-
ра Володимировича, 06.09.1996 року народження, зареєстрованого за 
адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Фрунзе, буд. 16, для про-
ведення слідчих дій за участю підозрюваного у кримінальному прова-
дженні №22021080000000026, внесеного до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань 15.02.2021, за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 10 год. 00 
хв. 19.09.2021 у кабінет № 108 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій об-
ласті за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

Втрачений судновий білет 

МА № 003043 на самохідне 

моторне, роз’їзне судно Storm 

STK 450 Е № 0023, бортовий 

номер UAS-0176-K, виданий 

22.05.2020 року, 

вважати недійсним.

Втрачений оригінал диплома 
бакалавра 

серія В 19 №172754 за спеціаль-
ністю «Економіка», виданий 

Київським національним 
економічним університетом імені 

Вадима Гетьмана на ім’я 
Зайцевої Ксенії Олександрівни, 

вважати недійсним.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 16 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +4  +9 +17  +22 Черкаська +4  +9 +17  +22
Житомирська +4  +9 +17  +22 Кіровоградська +5  +10 +17  +22
Чернігівська +3  +8 +16  +21 Полтавська +4  +9 +17  +22
Сумська +3  +8 +15  +20 Дніпропетровська +4  +9 +18  +23
Закарпатська +8  +13 +21  +26 Одеська +11  +16 +19  +24
Рівненська +5  +10 +17  +22 Миколаївська +8  +13 +18  +23
Львівська +7  +12 +19  +24 Херсонська +9  +14 +19  +24
Івано-Франківська +7  +12 +19  +24 Запорізька +8  +13 +18  +23
Волинська +6  +11 +17  +22 Харківська +4  +9 +16  +21
Хмельницька +6  +11 +18  +23 Донецька +6  +11 +17  +22
Чернівецька +7  +12 +20  +25 Луганська +4  +9 +16  +21
Тернопільська +7  +12 +18  +23 Крим +9  +14 +18  +23
Вінницька +6  +11 +19  +24 Київ +7  +9 +20  +22

Укргiдрометцентр

У Британії робитимуть унікальний тест на рак
НАУКА. Національна служ-

ба здоров’я Великої Британії 
оголосила, що починає повно-
масштабне випробування ново-
го методу ранньої діагностики 
понад 50 різновидів онкології. 
Очікують, що за аналізом кро-
ві можна буде встановити наяв-
ність хвороби до перших симп-
томів у людини. У дослідженні, 
яке триватиме два роки, брати-
муть участь 140 тисяч добро-

вольців віком від 50 до 77 ро-
ків. У них візьмуть кров, а потім 
запросять здати повторні ана-
лізи через рік і через два. Тест 
буде лише для половини зібра-
них проб, а друга половина бу-
де контрольною групою для пе-
ревірки ефективності тесту. 

«Тест може зробити рево-
люцію в діагностиці раку, —– 
заявив керівник програми, 
професор онкології Королів-

ського коледжу в Лондоні Пі-
тер Сасієні. Якщо рак вдаєть-
ся виявити на ранній стадії, це 
значно підвищує шанси на лі-
кування пухлини. Новий ме-
тод засновано на виявленні 
змін у структурі ДНК кров’яних 
клітин. Його створив біотехно-
логічний стартап Grail («Гра-
аль»), заснований 2015-го в 
Сан-Франциско спеціально 
для розроблення  ранньої ді-

агностики раку. Тест відомий 
під назвою Galleri. У США йо-
го пропонують для пацієнтів із 
підвищеним ризиком ракових 
захворювань, зокрема стар-
шим за 50 років. Федераль-
не управління харчових та лі-
карняних засобів США ще не 
сертифікувало препарат, тож 
поки що більшість страхових 
компаній не покриває його 
вартості. 

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

Кілька країн-членів  
ЄС істотно 
відстають із 
вакцинацією

ПАНДЕМІЯ. На сьогодні понад 70% дорослого населен-
ня Євросоюзу повністю вакциновано. Та майже половина 
держав-членів відстає від термінів кампанії з вакцинації, 
зокрема Болгарія та Румунія.

Занепокоєння щодо вакцинації викликає також ситу-
ація і в деяких країнах-кандидатах на вступ до ЄС, — 
близьких сусідах блоку. Планувалося, що кампанії з вак-
цинації в цих країнах розпочнуться і триватимуть одно-
часно з країна-членами ЄС. Спеціальні гранти для цього 
надала Комісія з розподілу вакцин від COVID-19, придба-
них Євросоюзом. Та належних обсягів вакцинації в цих 
державах досягнуто не було. У Єврокомісії кажуть, що 
її завдання було доставити вакцини, а стратегію прове-
дення кампаній із вакцинації мали розробляти національ-
ні уряди. 

Єврокомісарка з питань охорони здоров’я та безпеки 
харчових продуктів Стелла Кіріакідес заявила, що хоча на 
початок осені Євросоюз і досягнув 70% порога щепленос-
ті дорослого населення, проте «зусилля зі зростання кіль-
кості зроблених щеплень триватимуть безперервно. І ми й 
далі підтримуватимемо ті держави, де виникають пробле-
ми з вакцинацією». Ця підтримка складатиметься із про-
ведення інформування населення про переваги безпечних 
та ефективних вакцин, схвалених Європейським медич-
ним агентством.

За даними Європейського центру профілактики та 
контролю захворювань, серед країн з показником вакци-
нації, який перевищує 85% — Бельгія (85,7), Данія (89,4), 
Фінляндія (85,1), Франція (93,3), Німеччина (78,8), Ірландія 
(92,0), Мальта (90,9), Нідерланди (85,5), Португалія (96,5), 
Іспанія (89,2) та Швеція (83,1). Нижче порога 70% пере-
бувають Болгарія (22,9), Хорватія (51,5), Чехія (66,2), Ес-
тонія (65,0), Греція (68,1), Угорщина (68,2), Латвія (50,8), 
Польщі (60,1), Румунія (33,4), Словаччина (51,6) та Сло-
венія (56,5).

Іспанія потерпає від пожеж
СТИХІЙНЕ ЛИХО. Май-

же дві тисячі людей залиши-
ли домівки через масштабні 
пожежі на півдні Іспанії в Ан-
далузії. Пожежі розпочали-
ся в середу в горах над по-
пулярним курортом Естепона 
на Коста дель Соль. Величез-
ні хмари диму видно з великої 
відстані, повідомляє ВВС. 

На допомогу пожежникам 
іспанський уряд відправив 
військових. Наприкінці тижня 
уряд наказав жителям п’яти 
містечок залишити домівки. Іс-
панські ЗМІ повідомляють, що 
пожежа поширилася на площу 
понад 7,5 тисячі гектарів. Во-
гонь намагаються приборкати 
сотні пожежників, 41 літак та 
25 спецмашин. Місцеві пожеж-
ні служби заявляють, що ця 
пожежа найскладніша з тих, 
що були за останні роки. 

А екологи вже не вагають-
ся, що подібні пожежі — на-

слідок кліматичних змін на 
планеті. Від початку індустрі-
альної ери світ нагрівся на 

1,2 градуса за Цельсієм. Тем-
пература зростатиме й нада-
лі, якщо зусилля, спрямовані 

на зменшення шкідливих ви-
кидів в атмосферу, зазнають 
невдачі. 

Глобальне потепління випалює різні куточки нашої планети
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Шляхом до Одеси екіпаж часу не марнуватиме — здійснить чимало нових досліджень

Україна отримала в подарунок від Бельгії 
науково-дослідне судно

СПІВПРАЦЯ. Бельгія пере-
дала Україні науково-дослід-
не судно «Бельгіка», яке про-
водитиме екологічний моні-
торинг Чорного та Азовсько-
го морів. Церемонія переда-
чі судна відбулася в порту Зе-
брюгге за участі міністра за-
хисту довкілля та природ-
них ресурсів України Романа 
Абрамовського та державно-
го секретаря з науки і політи-
ки Королівства Бельгія Тома-
са Дерміна.

«Бельгіку», яка понад три 
десятиліття досліджувала Пів-
нічне море, відремонтували та 
осучаснили коштом бельгій-
ської сторони. Тепер це функ-
ціональне судно уряд Бель-
гії передав Українському на-
уковому центру екології моря 
Міндовкілля. Протягом остан-
ніх 12 років Україна не мала 
власного науково-дослідного 
корабля, а з отриманням тако-
го судна зможе відновити до-
слідження й посилити еколо-
гічний моніторинг Чорного та 
Азовського морів. Окрім цьо-
го, вчені обох країн уже запла-
нували провести спільні укра-
їнсько-бельгійські наукові до-
слідження як у Чорному, так і 
Північному морях. 

За словами Романа Абра-
мовського, цього року «Бель-
гіка» відновить наукові дослі-
дження в Чорному, а згодом і 

Азовському морях. Міністр та-
кож наголосив, що це сприя-
тиме «не лише впровадженню 
Україною Рамкової директиви 
ЄС про морську стратегію, яка 
становить частину Угоди про 
асоціацію Україна — ЄС, а й 
відновленню Чорного та Азов-
ського морів».

«Корабель «Бельгіка» до-
слідив майже  мільйон кіломе-
трів моря та провів понад ти-
сячу наукових кампаній, був 
флагманом бельгійської мор-
ської науки протягом 37 ро-
ків. Бельгія із сумом проща-
ється зі своїм науково-дослід-
ним судном, однак я дуже ра-

дий, що судно отримає друге 
життя завдяки нашій співпраці 
з Українським науково-дослід-
ним центром екології моря», 
— сказав держсекретар Бель-
гії Томас Дермін. 

Судно вже розпочало свій 
шлях із бельгійського порту 
Зебрюгге до порту нової при-
писки Одеси. Протягом сво-
го шляху, який пролягає через 
Північне, Середземне та Чор-
не моря й становить близько 
9 тисяч кілометрів, науковці 
відберуть проби морської во-
ди і донних відкладів для про-
ведення унікального скринін-
гу на десятки тисяч речовин-

забрудників і наявність мікро-
пластику. А також виділять 
ДНК з довкілля, за яким мож-
на встановити біорізноманіття 
цих морів. 

Цю амбітну наукову програ-
му під назвою «Моніторинг 
трьох європейських морів» і 
трансфер судна організовував 
і профінансував проєкт ЄС — 
ПРООН «Європейський Со-
юз задля вдосконалення еко-
логічного моніторингу Чорно-
го моря» (EU4EMBLAS) за на-
укової підтримки Спільного 
дослідницького центру ЄС та 
Українського наукового цен-
тру екології моря. 
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