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Перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки  
про мету зменшити цей показник за три роки до 25%

Максим Крипак — 
Герой України!

ПАРАЛІМПІЙЦІ. На арені НСК «Олімпійський» Президент Воло-
димир Зеленський і Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрілися зі 
спортсменами національної команди України ХVI літніх Паралімпій-
ських ігор у Токіо. Президент відзначив паралімпійців державними 
нагородами, зокрема присвоїв звання Героя України плавцю Мак-
симу Крипаку. 

«Завдяки вашому професіоналізму, майстерності, витримці й 
незламній силі духу вся Україна щоденно мала можливість чути на-
ціональний гімн та спостерігати, як підіймається український пра-
пор. Від імені уряду дякую всій українській паралімпійській збірній 
за мужність та незламну силу духу. Вірю, що весь світ ще неодно-
разово аплодуватиме яскравим перемогам українських паралім-
пійців на світових спортивних аренах», — цитує департамент ко-
мунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.

У Токіо наша збірна посіла шосте місце в загальному командно-
му заліку, виборовши 98 медалей: 24 золотих, 47 срібних і 27 брон-
зових. Українські спортсмени встановили 26 рекордів у чотирьох 
видах спорту: плаванні, легкій атлетиці, кульовій стрільбі та акаде-
мічному веслуванні.

ОЛЕКСІЙ ЛЮБЧЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

273 
порушення режиму тиші на Донбасі  

в середньому за день протягом перших 
двох тижнів вересня зафіксувала СММ 
ОБСЄ. Це на 30% більше, ніж у серпні

«Стратегія економічної 
безпеки України на період 
до 2025 року чітко вказує 
на нагальну необхідність 

розв’язання 
проблем тінізації 

економіки».

Справжні вчинки 
гідних людей

ПОДВИГ У ЖИТТІ. У День рятувальника разом  
із професіоналами нагороди в Маріїнському палаці  
отримали й небайдужі громадяни, які не змогли пройти 
повз чужу біду
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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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С  У  Б  О  Т  Н  І    З  У  С  Т  Р  І  Ч  І  

Завдяки реалізації в Україні програми СЕТА, 
розробленої  групою з прикладних досліджень 
психічного здоров’я Університету Джонса Гопкінса, 
до нормального мирного життя повернулися  
тисячі ветеранів АТО/ООС та членів їхніх родин

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Гість сторінки –– легенда закарпатської 
хореографії, автор-постановник десятків 
оригінальних танців, володар вагомих 
державних нагород, відзнак і премій 
Михайло Сачко 6 Проєкт Закону 

України  
«Про Державний 
бюджет України  
на 2022 рік»

ДОКУМЕНТИ 

З нагоди професійного свята в Маріїнському палаці Президент Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Денис 
Шмигаль вітали співробітників ДСНС, а також лауреатів Всеукраїнської акції «Герой-рятувальник року»



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua42 

ОГОЛОШЕННЯ

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

ЗАЯВА 

ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Назва і місцезнаходження об’єкта: «Реконструкція ПС 330 кВ «Івано-Франківськ» з впроваджен-

ням автоматизованої системи керування технологічними процесами (АСКТП). Івано-Франківська область,  
с. Микитинці, Івано-Франківської міської ради, вул. Юності, 53В».

2. Дані про планову діяльність: виробнича діяльність з передачі електроенергії.
3. Мета і шляхи здійснення планової діяльності: згідно з завданням на проектування проектом перед-

бачено:
- демонтаж ВРУ 330 кВ з повною заміною всього існуючого обладнання (окрім одного вимикача, двох 

комплектів ОПН, чотирьох комплектів трансформаторів струму) та опорних конструкцій зі спорудженням 
нового ВРУ 330 кВ з гнучкою ошиновкою;

- демонтаж ВРУ 110 кВ з повною заміною всього існуючого обладнання (окрім п’яти вимикачів, трьох 
комплектів трансформаторів струму, одного комплекту трансформаторів напруги, двох комплектів ОПН) 
та опорних конструкцій зі спорудженням нового ВРУ 110 кВ з гнучкою ошиновкою;

- демонтаж ВРУ 35 кВ з повною заміною всього існуючого обладнання (окрім п’яти вимикачів, одного 
комплекту трансформаторів напруги, чотирнадцяти ОПН, двох реакторів 35 кВ) та опорних конструкцій зі 
спорудженням нового ВРУ 35 кВ з додатковими комірками для підключення нових трансформаторів влас-
них потреб 35/0,4 кВ;

- заміна всього існуючого обладнання закритого розподільного пристрою 10 кВ та несучих конструкцій 
на нове для електропостачання розподільчої мережі 10 кВ;

- демонтаж трьох трансформаторів власних потреб 10/0,4 кВ та ремонт будівлі ЗРУ 10 кВ;
- заміна двох трансформаторів 35/10 кВ;
- перезаведення існуючих ПЛ 330 кВ, ПЛ 110 кВ, ПЛ 35 кВ, КЛ 10 кВ, автотрансформаторів, нових транс-

форматорів, трансформаторів власних потреб на нові розподільні пристрої;
- заміна обладнання власних потреб постійного і змінного струму (з демонтажем старого);
- демонтаж повітроводів;
- встановлення нового устаткування ВЧ обробки для пристроїв РЗ і ПА, зв’язку;
- встановлення ОПН 110 кВ, 35кВ, 10 кВ;
- відновлення контуру заземлення в місцях заміни обладнання, та встановлення системи заземлення в 

місцях будівництва нових будівель;
- заміна кабельного господарства (з демонтажем старого);
- заміна системи релейного захисту та автоматики;
- захист від перенапруг та грозозахист ПС;
- впровадження автоматизованої системи керування технологічним процесом (АСКТП);
- автоматизована система обліку електроенергії (АСОЕ) та автоматизована система контролю якості 

електроенергії;
- внутрішнє огородження території розподільних пристроїв підстанції;
- система технологічного відеоспостереження;
- нові ділянки доріг до нових будівель та нові ділянки доріг, пов’язаних з розширенням ВРУ;
- внутрішні інженерні мережі;
- будівництво будівель БРП №1 та БРП №2;
- ремонт існуючої будівлі загальнопідстанційного пункту керування (ЗПУ №2);
- встановлення дизель-генератора для резервного (аварійного) живлення власних потреб;
- внутрішнє огородження;
- улаштування захисного покриття;
- благоустрій і озеленення.
4. Фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з ура-

хуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій:
- клімат і мікроклімат — не передбачається;
- повітряне — під час реконструкції матимуть місце викиди забруднюючих речовин в атмосферне пові-

тря від неорганізованих джерел викидів (зварювальних апаратів), пересувних джерел викидів (автотран-
спорту та будівельної техніки) тощо, під час експлуатації — на підстанції встановлюється елегазове облад-
нання, елегаз належить до парникових газів, ОБРВ елегазу (суміші газів з елегазових електроустановок з 
вмістом елегазу 95 %) становить 21 мг/м3, клас небезпеки 4, можливий витік елегазу під час експлуатації 
нового та існуючого елегазового обладнання становить 3,5 кг/рік, можливі викиди забруднюючих речовин 
від резервного дизель-генератора для живлення власних потреб у разі аварійних ситуацій;

- водне — не передбачається;
- ґрунт — реконструкція ПС передбачає демонтаж старого обладнання та встановлення на його місці но-

вого електротехнічного обладнання (на відкритій території ПС та у приміщеннях підстанційних будівель), 
порушення природного стану ґрунтів в межах території ПС (на місцях виконання БМР);

- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти — заповідні об’єкти біля підстанції відсутні, вирубка де-
ревно-чагарникової рослинності не передбачена, під час реконструкції матиме місце порушення трав’яного 
покриву на території підстанції, після завершення БМР заплановано виконати відновлення трав’яного по-
криву;

- навколишнє соціальне середовище (населення) — під час реконструкції матиме місце тимчасовий не-
гативний вплив на соціальне середовище м. Івано-Франківськ в результаті проїзду автотранспорту та бу-
дівельної техніки, під час експлуатації — звільнення постійного обслуговуючого персоналу ПС після про-
ведення реконструкції;

- навколишнє техногенне середовище — немає.
5. Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності насе-

лення планованої діяльності, а також заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до еколо-
гічних стандартів і нормативів: 

електричні підстанції напругою 330 кВ не входять до «Переліку видів діяльності та об’єктів, що станов-
лять екологічну небезпеку» згідно з Додатком Е ДБН А.2.2.1-2003 та не належить до І, ІІ, ІІІ класу небезпе-
ки за санітарною класифікацією згідно з ДСП 173-9. 

Викиди забруднюючих речовин та шумові характеристики машин та механізмів, які використовують-
ся при виконанні будівельних робіт, відповідають вимогам нормативів природоохоронного законодавства 
України та екологічному стандарту ISO 14001. Відповідні розрахунки наведені в додатках.

6. Перелік залишкових впливів:
До переліку залишкових впливів можна віднести наявність демонтованих конструкцій та матеріалів, а та-

кож сміття, тара, мілкі відходи.
Проектом передбачено вивезення демонтованих металоконструкцій та утилізації залізобетонних кон-

струкцій.
Територія монтажних майданчиків для виконання робіт своєчасно очищується від сміття, тари, мілких 

відходів, які збираються в контейнери або ящики. Просочений бензином обтиральний матеріал, збираєть-
ся в спеціальну діжку з щільно закритою кришкою. Усі утворені відходи за результатами виконання буді-
вельних робіт складаються у місцях тимчасового зберігання відходів для їх подальшої передачі на утиліза-
цію відповідно до укладених зі спеціалізованими організаціями договорів.

Силове електрообладнання підстанції є джерелом ЕМП підвищеної напруженості та шуму, підвищений 
рівень яких спостерігається у безпосередній близькості електроустановок на території підстанції.

7. Заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення: ін-
формувати громадськість про планову діяльність, мету і шляхи її здійснення зобов’язується Проектуваль-
ник проекту (за дорученням Замовника) шляхом розміщення публікації у ЗМІ (Публікація «Заяви про намі-
ри» газета «Урядовий кур’єр» № 141 від 23.07.2021)

8. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм і правил охорони на-
вколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта 
планованої діяльності:

Замовник і генпідрядник зобов’язуються на всіх стадіях реконструкції та експлуатації підстанції дотриму-
ватись прийнятих у проектній документації рішень, вимог і правил нормативних документів щодо охорони 
навколишнього середовища й екологічної безпеки.

9. Висновок: вплив на навколишнє середовище реконструйованих ПС 330 кВ «Івано-Франківськ» знахо-
диться в межах норми.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 
здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням 
у кримінальних провадженнях № 42016000000002621 від 28.09.2016, 
42016000000002614 від 28.09.2016, 42016000000002770 від 
07.10.2016, 42016000000002460 від 20.09.2016, 42016000000002378 
від 14.09.2016, 42016000000002687 від 06.10.2016, 
42016000000004002 від 07.10.2016 за фактом надання іноземній 
державі та її представникам допомоги в проведенні підривної діяль-
ності проти України з боку суддів Автономної Республіки Крим та  
м. Севастополя, за ознаками злочину, передбаченого  ч. 1 ст. 111 КК 
України (державна зрада).

В вищезазначених кримінальних провадженнях зібрано достат-
ньо доказів для зміни раніше пред’явленої підозри Проскурня Сергію 
Миколайовичу, 14.12.1974 року народження, Гребенніковій Наталії 
Олександрівні, 29.08.1981 року народження, Федорової Тетяні Пав-
лівні, 30.03.1959 року народження, Спасьоновій Олені Анатоліївні, 
06.03.1974 року народження, Пиркало Тетяні Василівні, 29.01.1959 
року народження, Морозко Ользі Романівні, 08.04.1983 року наро-
дження, Пікула Едуарду Олександровичу, 10.03.1976 року народжен-
ня, у зв’язку із викладеним на виконання положень ст. 297-5 Кри-
мінального процесуального кодексу України пропоную вищезазна-
ченим особам та їх захисникам прибути до прокуратури Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, пер-
ший поверх) з 22.09.2021 по 24.09.2021 та з 28.09.2021 по 30.09.2021 
(з 09:00 по 18:00) для проведення вказаної процесуальної дії.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібра-
ні під час досудового розслідування докази достатніми для складан-
ня обвинувального акта, прокурор або слідчий за його дорученням 
зобов’язаний повідомити підозрюваному, його захиснику про завер-
шення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів 
досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного повідомляємо, що у вказаному кри-
мінальному провадженні зібрані усі необхідні докази для складання 
обвинувального акта.

У зв’язку з цим інформуємо, що зазначені вище підозрювані мо-
жуть ознайомитись з матеріалами вказаних кримінальних прова-
джень з можливістю здійснення копіювання та інше відповідно до 
вимог ч. ч. 2, 3 ст. 290 КПК України.

Ураховуючи строки досудового розслідування та положення ст. 28 
КПК України, пропонуємо зазначеним вище підозрюваним прибути 
разом із своїми захисниками до прокуратури Автономної Республіки 
Крим та міста Севастополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) 
з 22.09.2021 по 24.09.2021 та з 28.09.2021 по 30.09.2021 (з 09:00 по 
18:00) для проведення процесуальних дій, у тому числі ознайомлен-
ня з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК 
України.

Разом з цим пропоную вам в цей же строк відповідно до ч. 6  
ст. 290 КПК України надати прокурорам по вказаним кримінальним 
провадженням доступ та можливість скопіювати або відобразити 
відповідним чином будь-які речові докази, документи або копії з них, 
які ви маєте намір використовувати як докази в суді.  

Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони кримінального про-
вадження зобов’язані письмово підтвердити протилежній стороні - 
прокурору факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням на-
йменування таких матеріалів.

Приватний нотаріус Роменського ра-
йонного нотаріального округу Сумської 
області Кравченко А. В. повідомляє, що 
після смерті Горбатко Олександра Яко-
вича, громадянина України, 05 вересня 
1949 року народження, який помер 06 
грудня 2020 року в місті Горлівка Доне-
цької області, останнім місцем реєстра-
ції якого було: місто Горлівка, вулиця 
Пересипкіна, будинок 16, квартира 124, 
Донецької області, була заведена спад-
кова справа. Просимо усіх спадкоємців 
у строк до 18 жовтня 2021 року звер-
нутися до нотаріуса за адресою: 42000, 
місто Ромни, вулиця Аптекарська, буди-
нок 1 (офіс нотаріуса), або за телефо-
нами: (05448) 5-18-85, 098-556-86-85,  
066-430-24-47.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Руденко Олек-
сій Сергійович, 13.04.1988 р.н., про-
живаючий за адресою: Харків-
ська область, Харківський район,  
смт Рогань, вул. Політаєва, 2/49, кв.4, 
викликається 24.09.2021 на 10 год. 
до слідчого Державного бюро роз-
слідувань Ковальчука О. П. (м. Київ,  
вул. Борисоглібська, 18, каб. 508, 
+38(066)798-43-67) для допи-
ту та проведення процесуальних 
дій у кримінальному провадженні  
№ 12014110100000089 від 22.01.2014.

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

Слідчий ДБР О. Ковальчук

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Харченко Антон Іго-
рович, 14.07.1984 р.н., проживаю-
чий за адресою: м. Харків, вул. Кор-
чагінців, 21, кв.12, викликається 
24.09.2021 на 11 год. 00 хв. до слід-
чого Державного бюро розслідувань 
Ковальчука О. П. (м. Київ,вул. Бори-
соглібська, 18, каб. 508, +38(066)798-
43-67) для допиту та проведення про-
цесуальних дій у кримінальному про-
вадженні № 12014110100000089 від 
22.01.2014.

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

Слідчий ДБР О. Ковальчук

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає обвинуваченого Невойту Віталія Олексан-
дровича, 02.05.1991 р.н., місце проживання: Доне-
цька область, Волноваський район, с. Валер’янівка, 
вул. Шевченка, буд. 7 у судове засідання для здій-
снення спеціального судового провадження у кри-
мінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за 
№ 12014050380001088 від 19.08.2014 (справа  
№ 161/5452/18), за обвинуваченням Невойти В. О. 
у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, що відбудеться 
07.10.2021 року о 14-00 годині в залі судового за-
сідання за адресою: Запорізька область, м. Ток-
мак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки об-
винуваченого Невойти В. О. кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за його відсутності. 
Колегія суддів: головуючий суддя Новікова Н. В., 
судді Коваленко П. Л., Гавілей М. М.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає обвинуваченого Марфіча Михайла Михай-
ловича, 23.12.1959 р.н., місце проживання: м. Хар-
ків, вул. Кибальчича, буд. 141, у судове засідання 
для здійснення спеціального судового провадження 
у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
за № 22016140000000036 від 28.04.2016 (справа  
№ 461/3087/17), за обвинуваченням Марфіча М. М. 
у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 
07.10.2021 року о 15-00 годині в залі судового за-
сідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, 
вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинуваче-
ного Марфіча М. М. кримінальне провадження буде 
здійснюватися за його відсутності. Колегія суддів: 
головуючий суддя Новікова Н. В., судді Коваленко 
П. Л., Гавілей М. М.

06.09.2021 слідчим змінено кваліфікацію підо-
зри Павленко Яніни Петрівни, 19.02.1976 р.н., на ч. 1  
ст. 438 КК України. 

Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 необхідно 
з’явитися 23.09.2021 о 10:00 годині до прокуратури 
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя за 
адресою: м. Херсон, вул. Кременчуцька, 69, 3-й по-
верх або до 2-го відділу слідчого управління ГУ СБУ 
в АР Крим за адресою: м. Київ, пр. Степана Банде-
ри, 16 для вручення повідомлення про підозру, а та-
кож для участі в проведенні слідчих та процесуаль-
них дій: 

- Павленко Яніна Петрівна, 19.02.1976 р.н., у кри-
мінальному провадженні № 42015010000000127 
від 16.09.2015 за підозрою у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК 
України.

Одночасно роз’яснюю, що згідно ст. 139 КПК 
України ухилення від явки на виклик слідчого, про-
курора чи судовий виклик слідчого судді, суду (не-
прибуття на виклик без поважної причини більш як 
два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який ого-
лошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, 
та/або перебуває на тимчасово окупованій території 
України, території держави, визнаної Верховною Ра-
дою України державою-агресором, є підставою для 
здійснення спеціального досудового розслідування 
чи спеціального судового провадження. 

В провадженні Сєвєродонецького міськрайон-
ного суду Луганської області знаходиться кримі-
нальне провадження 1-кп/428/877/2021 (справа  
№ 428/7838/21), внесеному до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань за №22018130000000325 від 
21.09.2018 року у відношенні Подобного Геннадія 
Івановича, обвинуваченого у вчиненні криміналь-
ного правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2  
ст. 110 КК України, по якому здійснювалось спеці-
альне досудове розслідування в порядку, передбаче-
ному ч. 2 ст. 297-1 КПК України.

На підставі ст. 297-5, 323 КПК України Сєвєродо-
нецький міський суд Луганської області викликає 
Подобного Геннадія Івановича у підготовче судове 
засідання, що відбудеться 22.09.2021 року о 16 го-
дині 00 хвилин в залі судових засідань № 1 Сєвєро-
донецького міського суду Луганської області: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби На-
родів, буд. 19. Кримінальне провадження розгляда-
ється суддею Комплєктовою Т. О.

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування оголошення обвинувачений вважа-
ється належним чином ознайомлений з його зміс-
том.

Ухвалою слідчого судді Приморського 
районного суду міста Одеси від 17.08.2021 (справа 

№ 522/14604/21) надано дозвіл на здійснення 
спеціального досудового розслідування стосовно 

Буцького Олега Костянтиновича.

Ухвалою слідчого судді Приморського 
районного суду міста Одеси від 17.08.2021 (справа 

№ 522/14792/21) надано дозвіл на здійснення 
спеціального досудового розслідування стосовно 

Бурєєва Володимира Вікторовича.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ЗАЯВА 

ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Назва і місцезнаходження об’єкта: «Реконструкція ПС 330 кВ «Богородчани» з впро-

вадженням автоматизованої системи керування технологічними процесами (АСКТП). Іва-
но-Франківська область, Богородчанський р-н, с. Похівка, вул. Гайова, 4».

2. Дані про планову діяльність: виробнича діяльність з передачі електроенергії.
3. Мета і шляхи здійснення планової діяльності: згідно з завданням на проектування 

проектом передбачено:
- демонтаж ВРУ 110 кВ з повною заміною всього існуючого обладнання порталів та не-

сучих конструкцій зі спорудженням нового ВРУ 110 кВ з гнучкою ошиновкою;
- демонтаж розподільного пристрою 10 кВ з повною заміною всього обладнання та не-

сучих конструкцій зі спорудженням нового розподільчого пристрою 10 кВ для електро-
постачання розподільчої мережі 10 кВ та трансформаторів власних потреб    10/0,4 кВ;

- заміна трансформаторів власних потреб №1, 2 10/0,4 кВ, 630 кВ;
- заміна 1,2 км кабельних ліній резервного живлення 10 кВ від підстанцій 110 кВ ПС 

КС-7;
- заміна струмообмежуючих реакторів №1, 2 10 кВ;
- перезаведення існуючих ПЛ 110 кВ, КЛ 10 кВ, автотрансформаторів, трансформато-

рів власних потреб на нові розподільні пристрої;
- демонтаж повітроводів та компресорної;
- відновлення контуру заземлення в місцях заміни обладнання;
- заміна кабельного господарства (з демонтажем старого);
- впровадження автоматизованої системи керування технологічним процесом (АСКТП);
- автоматизована система обліку електроенергії (АСОЕ);
- внутрішнє огородження території розподільних пристроїв підстанції;
- система технологічного відеонагляду;
- встановлення дизель-генератора для резервного (аварійного) живлення власних по-

треб;
- внутрішні інженерні мережі;
- улаштування захисного покриття;
- благоустрій і озеленення 
4. Фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного 

середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій:
- клімат і мікроклімат — не передбачається;
- повітряне — під час реконструкції матимуть місце викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря від неорганізованих джерел викидів (зварювальних апаратів), пере-
сувних джерел викидів (автотранспорту та будівельної техніки) тощо, під час експлуата-
ції — на підстанції встановлюється елегазове обладнання, елегаз належить до парнико-
вих газів, ОБРВ елегазу (суміші газів з елегазових електроустановок з вмістом елегазу 95 
%) становить 21 мг/м3, клас небезпеки 4, можливий витік елегазу під час експлуатації но-
вого та існуючого елегазового обладнання становить 1,2 кг/рік, можливі викиди забруд-
нюючих речовин  від резервного дизель-генератора для живлення власних потреб у ра-
зі аварійних ситуацій;

- водне — не передбачається;
- ґрунт — реконструкція ПС передбачає демонтаж старого обладнання та встановлен-

ня на його місці нового електротехнічного обладнання (на відкритій території ПС та у при-
міщеннях підстанційних будівель), порушення природного стану ґрунтів в межах терито-
рії ПС (на місцях виконання БМР);

- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти — заповідні об’єкти біля підстанції від-
сутні, вирубка деревно-чагарникової рослинності не передбачена, під час реконструкції 
матиме місце порушення трав’яного покриву на території підстанції, після завершення 
БМР заплановано виконати відновлення трав’яного покриву;

- навколишнє соціальне середовище (населення) — під час реконструкції  матиме міс-
це тимчасовий негативний вплив на соціальне середовище м. Богородчани в результаті 
проїзду автотранспорту та будівельної техніки, під час експлуатації — звільнення постій-
ного обслуговуючого персоналу ПС після проведення реконструкції;

- навколишнє техногенне середовище — немає.
5. Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для жит-

тєдіяльності населення планованої діяльності, а також заходи, що гарантують здійснен-
ня діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів: 

електричні підстанції напругою 330 кВ не входять до «Переліку видів діяльності та 
об’єктів, що становлять екологічну небезпеку» згідно з Додатком Е ДБН А.2.2.1-2003 та 
не належить до І, ІІ, ІІІ класу небезпеки за санітарною класифікацією згідно з ДСП 173-9.

Викиди забруднюючих речовин та шумові характеристики машин та механізмів, які ви-
користовуються при виконанні будівельних робіт, відповідають вимогам нормативів при-
родоохоронного законодавства України та екологічному стандарту ISO 14001. Відповідні 
розрахунки наведені в додатках.

6. Перелік залишкових впливів:
До переліку залишкових впливів можна віднести наявність демонтованих конструкцій 

та матеріалів, а також сміття, тара, мілкі відходи.
Проектом передбачено вивезення демонтованих металоконструкцій та утилізації залі-

зобетонних конструкцій.
Територія монтажних майданчиків для виконання робіт своєчасно очищується від 

сміття, тари, мілких відходів, які збираються в контейнери або ящики. Просочений бен-
зином обтиральний матеріал, збирається в спеціальну діжку з щільно закритою криш-
кою. Усі утворені відходи за результатами виконання будівельних робіт складаються у 
місцях тимчасового зберігання відходів для їх подальшої передачі на утилізацію відпо-
відно до укладених зі спеціалізованими організаціями договорів.

Силове електрообладнання підстанції є джерелом ЕМП підвищеної напруженості та 
шуму, підвищений рівень яких спостерігається у безпосередній близькості електроуста-
новок на території підстанції.

7. Заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність, мету і шляхи її 
здійснення: інформувати громадськість про планову діяльність, мету і шляхи її здійснен-
ня зобов’язується Проектувальник проекту (за дорученням Замовника) шляхом розмі-
щення публікації у ЗМІ (Публікація «Заяви про наміри» газета «Урядовий кур’єр» № 141 
від 23.07.2021)

8. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм і 
правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах 
будівництва та експлуатації об’єкта планованої діяльності:

Замовник і генпідрядник зобов’язуються на всіх стадіях реконструкції та експлуатації 
підстанції дотримуватись прийнятих у проектній документації рішень, вимог і правил нор-
мативних документів щодо охорони навколишнього середовища й екологічної безпеки.

9. Висновок: вплив на навколишнє середовище реконструйованих ПС 330 кВ «Богород-
чани» знаходиться в межах норми.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС

на заміщення вакантних посад

ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР
Акушерства, гінекології та неонатології 1 ст.
Анатітичної, фізичної та колоїдної хімії 1 ст.
Біохімії та молекулярної біології 1 ст.
Внутрішньої медицини №1 1 ст.
Внутрішньої медицини №2 1 ст.
Внутрішньої медицини №3 1 ст.
Внутрішньої медицини №4 1 ст.
Дитячої терапевтичної стоматології та профілактики  
стоматологічних захворювань

1 ст.

Мовної підготовки 1 ст.
Ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології 1 ст.
Педіатрії №1 1 ст.
Пропедевтики внутрішньої медицини №1 1 ст.
Радіології та радіаційної медицини 1 ст.
Терапевтичної стоматології 1 ст.
Хімії ліків та лікарської токсикології 1 ст.
Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії  
дитячого віку

1 ст.

Щелепно-лицевої хірургії та сучасних стоматологічних  
технологій

1 ст.

ПРОФЕСОРІВ КАФЕДР
Внутрішніх хвороб стоматологічного факультету 1 ст.
Гігієни та екології №3 0,5 ст.
Онкології 1 ст.
Організації та економіки фармації 1 ст.
Пропедевтики внутрішньої медицини №1 1 ст.

СТАРШИХ ВИКЛАДАЧІВ  ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ КАФЕДР
Мовної підготовки 2 ст.

ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ  КАФЕДР
Мовної підготовки 2 ст.

ДОЦЕНТІВ КАФЕДР
Акушерства, гінекології та неонатології 2 ст.
Гігієни та екології №2 1 ст.
Дитячої терапевтичної стоматології та профілактики  
стоматологічних захворювань

1 ст.

Загальної практики (сімейної медицини) 1 ст.
Клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики 1 ст.
Мовної підготовки 2 ст.
Організації та економіки фармації 1 ст.
Описової та клінічної анатомії 2 ст.
Педіатрії №1 2 ст.
Психіатрії та наркології 1 ст.
Терапевтичної стоматології 1 ст.
Терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології  
післядипломної освіти

1 ст.

Стоматології 1 ст.
Фармакогнозії та ботаніки 1 ст.
Хірургії №2 1 ст.
Хірургії №3 1 ст.
Щелепно-лицевої хірургії та сучасних стоматологічних  
технологій

1 ст.

АСИСТЕНТІВ КАФЕДР
Акушерства, гінекології та неонатології 2,5 ст.
Акушерства і гінекології №2 1 ст.
Анестезіології та інтенсивної терапії 3,5 ст.
Внутрішніх хвороб стоматологічного факультету 1 ст.
Внутрішньої медицини №1 1 ст.
Внутрішньої медицини №2 1 ст.
Дитячої хірургії 1 ст.
Загальної практики (сімейної медицини) 0,5 ст.
Загальної хірургії №1 3 ст.
Загальної хірургії №2 1 ст.
Інфекційних хвороб 1 ст.
Клінічної фармакології та клінічної фармації 2 ст.
Медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини 0,5 ст.
Мікробіології, вірусології та імунології 5,25 ст.
Онкології 1 ст.
Описової та клінічної анатомії 1 ст.
Ортопедичної стоматології 1 ст.
Офтальмології 1,5 ст.
Патофізіології 1 ст.
Педіатрії №1 1 ст.
Педіатрії №2 0,5 ст.
Пропедевтики внутрішньої медицини №2 1 ст.
Стоматології 2 ст.
Терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології  
післядипломної освіти

1 ст.

Травматології та ортопедії 0,5 ст.
Урології 1 ст.
Щелепно-лицевої хірургії та сучасних стоматологічних  
технологій

1 ст.

Завідувач аспірантури та докторантури 1 ст.

З переліком необхідних документів, які подаються на конкурс та кваліфікацій-
ними вимогами, можна ознайомитись у відділі управління персоналом за телефо-
ном (044)234-60-74.

Строк подання заяв та документів для участі у конкурсі до 18 жовтня 2021 ро-
ку включно.

Документи надсилати на ім’я ректора за адресою: 01601 м. Київ-1, бульвар  
Т. Шевченка 13, відділ управління персоналом.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини

14.09.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького район-
ного нотаріального округу Луганської обл. Глаговською О. В. була за-
ведена спадкова справа після смерті Бараненко Валентини Василів-
ни, 20.07.1953 р. н., яка померла 02.04.2021 р. Для встановлення ко-
ла спадкоємців, які бажають прийняти спадщину в тому числі, які були 
зареєстровані з померлою на день її смерті, та представників малоліт-
ніх, 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 видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийня-
ли спадщину подавши заяву нотаріусу.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини

14.09.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького районно-
го нотаріального округу Луганської обл. Глаговською О. В. була заве-
дена спадкова справа після смерті Пєрєдєрєєвої Валентини Павлівни, 
23.06.1947 р. н, яка померла 22.03.2021 р. Для встановлення кола спад-
коємців, які бажають прийняти спадщину в тому числі, які були зареє-
стровані з померлою на день її смерті, та представників малолітніх, не-
дієздатних 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.

Лобойко Максим Олександрович запрошується 

29.09.2021 року о 10.00 до П’ятої Харківської 

міської державної нотаріальної контори (м. Харків, 

вул. Валентинівська, буд. №27-Г) з питання 

оформлення спадщини після померлого 10.03.2021 

року батька, Лобойка Олександра Дмитровича. 

У разі Вашої неявки спадщину буде видано іншим 

спадкоємцям.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕСТА», код ЄДРПОУ 
41336992, надалі — Товариство, місцезнаходження: 
01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКО-
ГО , будинок 10, повідомляє, що у зв’язку з погіршен-
ням економічного становища Товариства, рішенням 
Загальних зборів учасників, протокол № 16/09/21 від 
16.09.2021 р., прийнято рішення про подання заяви 
про виключення Товариства з Державного реєстру 
фінансових установ. 

Повідомлення про закінчення досудового 
розслідування

Карасьов Володимир Васильович, 25.12.1970 р.н., 
адреса: Луганська область, м. Красний Луч, 3-й мікрора-
йон, буд. 17, кв. 53, відповідно до ч. 1 ст. 111 КПК Укра-
їни, повідомляємо, що досудове розслідування у кримі-
нальному провадженні № 22018070000000115 за озна-
ками злочинів, передбачених ч. ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15 ч. 
2 ст. 258 та ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 КК України, — завер-
шено. У зв’язку з цим вам надається доступ до матеріалів 
досудового розслідування, з якими ви маєте право озна-
йомитись починаючи з 10:00 20.09.2021 у приміщенні  
УСБУ в Закарпатській області (м. Ужгород, вул. Довжен-
ка, 3 тел. 691-339).

Богодухівська державна нотаріальна контора Хар-
ківської області просить Суботу Ігоря Григорови-
ча протягом місяця з дня опублікування цього ого-
лошення прибути до Богодухівської державної но-
таріальної контори Харківської області за адресою: 
місто Богодухів Харківської області, вулиця Чернієн-
ка, 7, для встановлення кола спадкоємців по спадко-
вій справі, що перебуває в провадженні нотаріальної 
контори, після померлої 22 січня 2021 року Суботи 
Валентини Григорівни.

В провадженні Бердянського міськрайонного су-
ду Запорізької області знаходяться матеріали кри-
мінального провадження, внесеного 28.04.2021 ро-
ку до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22021050000000113 за обвинуваченням Желно-
вача С. В. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2  
ст. 110 КК України.

В якості обвинуваченого викликається Желновач 
Сергій Вікторович в підготовче судове засідання, яке 
призначено на 14 год. 00 хв. 07 жовтня 2021 року 
та відбудеться в приміщенні суду за адресою: Запо-
різька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64 
(каб. 506).  

Суддя Дубровська Н. М.

Приватний нотаріус Роменського районного нотаріально-
го округу Сумської області Кравченко А. В. повідомляє, що 
після смерті Яндола Володимира Сергійовича, громадянина 
України, 21 вересня 1949 року народження, який помер 23 
липня 2011 року в селі Глинськ Роменського району Сум-
ської області, останнім місцем реєстрації якого було: село 
Глинськ, вулиця Адмірала Кулика, будинок 34 Роменсько-
го району Сумської області, була заведена спадкова спра-
ва. Просимо усіх спадкоємців у строк до 18 жовтня 2021 ро-
ку звернутися до нотаріуса за адресою: 42000, місто Ромни, 
вулиця Аптекарська, будинок 1 (офіс нотаріуса), або за те-
лефонами: (05448) 5-18-85, 098-556-86-85, 066-430-24-47.

Адмінколегією Північного міжобласного територі-
ального відділення Антимонопольного комітету Укра-
їни (далі — Відділення) прийнято розпорядження від 
15.07.2021 № 60/107-рп/к про початок розгляду спра-
ви № 105/60/107-рп/к.21 за ознаками вчинення товари-
ством з обмеженою відповідальністю «Юридична ком-
панія «Картушин партнерз» (ідентифікаційний номер 
36281554) законодавства про захист від недобросовіс-
ної конкуренції.

У зв’язку з неможливістю вручити зазначене розпо-
рядження про початок розгляду справи, з повним тек-
стом розпорядження можна ознайомитись у Відділенні 
за адресою: м. Київ, вул. В. Липківського, 45, кім. 907.

Адмінколегією Північного міжобласного територі-
ального відділення Антимонопольного комітету Укра-
їни (далі — Відділення) прийнято розпорядження від 
15.07.2021 № 60/108-рп/к про початок розгляду справи 
106/60/108-рп/к.21 за ознаками вчинення товариством з 
обмеженою відповідальністю «БІЛЕТНА АГЕНЦІЯ «КАРА-
БАС» (ідентифікаційний номер 36980066) законодавства 
про захист економічної конкуренції.

У зв’язку з неможливістю вручити зазначене розпо-
рядження про початок розгляду справи, з повним тек-
стом розпорядження можна ознайомитись у Відділенні 
за адресою: м. Київ, вул. В. Липківського, 45, кім. 907.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 19 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

Використання штучного інтелекту може 
порушувати права людини

ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС. В 
ООН закликали запровади-
ти мораторій на деякі систе-
ми штучного інтелекту, се-
ред яких технології з розпіз-
навання облич, а також вжити 
заходи із захисту прав люди-
ни. Про це йдеться в допові-
ді, підготовленій на замовлен-
ня ООН, присвяченій загаль-
ному впливові сучасних тех-
нологій на суспільство. 

«Технології штучного інте-
лекту можуть мати негативні, 

навіть катастрофічні наслід-
ки, якщо їх використовувати, 
не беручи до уваги те, як во-
ни впливають на права люди-
ни», — заявила верховна ко-
місарка ООН з прав людини 
Мішель Бачелет під час пре-
зентації доповіді. Вона за-
кликала експертів оцінити 
ризики різних систем, базо-
ваних на штучному інтелек-
ті, щоб визначити потенційні 
конфлікти з правом на конфі-
денційність або свободу пе-

ресування та висловлюван-
ня поглядів. Поки таку оцін-
ку не буде проведено, «дер-
жави мають запровадити мо-
раторій на технології, які по-
тенційно становлять великий 
ризик». 

Дослідження засвідчили, 
що недосконалості у функціо-
нуванні штучного інтелекту, а 
саме технології з розпізнаван-
ня облич, часто ставали при-
чиною того, що люди не мо-
гли отримати соціальні випла-

ти, працевлаштуватися або 
призводили до арештів не-
винних людей. Через те, що 
системи з розпізнавання об-
лич було погано налагодже-
но і вони не могли правильно 
розпізнати людей з африкан-
ськими рисами обличчя. «Ри-
зик дискримінації внаслідок 
ухвалення рішень на основі 
штучного інтелекту — рішень, 
які можуть змінити, стигма-
тизувати або завдати шкоди 
людському життю, — надто 
реальний», — наголосила Мі-
шель Бачелет.

У доповіді зазначається, що 
цей штучний інтелект налаго-
джується за допомогою вели-
чезних баз даних, які часто 
створено в непрозорий спо-
сіб. Ці бази даних можуть бу-
ти погано оформленими або 
застарілими, що призводить 
до порушень прав людини. 
«Ми не можемо дозволити со-
бі наввипередки намагатися 
опанувати технологію штуч-
ного інтелекту і використову-
вати її без належного контро-
лю, а лише потім усувати на-
слідки цього для прав люди-
ни», — заявила верховна ко-
місарка. 

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

Перші космічні туристи вирушили в подорож
ДО ЗІРОК. Компанія аме-

риканського підприємця Ілона 
Маска SpaceX відправила в кос-
мос чотирьох космічних турис-
тів. Ракета стартувала з космо-
дрому на мисі Канаверал 15 ве-
ресня о 20:03. Це перша грома-
дянська космічна місія, оскіль-
ки на борту ракети перебува-
ють тільки приватні особи. Екі-
паж має здійснити триденну мі-
сію під назвою Inspiration4. 

Тепер побачити Землю з орбі-
ти можуть тепер навіть ті, хто ра-
ніше не зміг би це здійснити че-
рез проблеми зі здоров’ям. Так, 
одна з космічних туристок Гей-
лі Арсено в дитинстві перехворі-
ла на рак кісток. Через хворобу 
одну її ногу було ампутовано, те-
пер дівчина пересувається за до-
помогою протеза. Командиром 
екіпажу став 38-річний амери-
канський мільярдер Джаред Іса-
акман. Ще один учасник польоту 
— колишній ветеран ВПС США 

Кріс Семброскі. Четвертий член 
комерційного екіпажу — дослід-
ниця й бізнес-леді Сіан Проктор.

Як пояснили в SpaceX, ко-
манда в космосі проводитиме 
наукові дослідження, спрямова-

ні на поліпшення здоров’я лю-
дей на Землі й під час майбутніх 
тривалих космічних польотів.
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Фемінізм — не лише для успішних жінок
ПАМ’ЯТЬ. Нову вулицю в 

Брюсселі, розташовану між на-
бережними Віллербок та Пе-
ніш поблизу Північного вок-
залу, назвали на честь убитої 
секс-працівниці Юніс Осаян-
де родом із Нігерії. У бельгій-
ській столиці сподіваються, що 
у такий спосіб громадськість 
зверне увагу на жінок, які ста-
ли жертвами торгівлі людьми 
й сексуального насильства, 
повідомляє видання Brussels 
Times.

«Інклюзивний фемінізм — це 
права й боротьба жінок будь-
якого соціального прошарку», 

— сказала завідувачка депар-
таменту містобудування мерії 
Брюсселя Анс Персонс на це-
ремонії відкриття вулиці. 42% 
жінок віком від 16 до 69 років 
хоча б раз стикалися з фізич-
ним сексуальним насильством, 
а серед секс-працівниць цей 
відсоток набагато вищий. «Бо-
ротьба за те, щоб знизити кри-
чущо високі показники, заслу-
говує більшої уваги й терміно-
вості. І саме тому тепер ця ву-
лиця носитиме ім’я Юніс Оса-
янде», — додала чиновниця, 
зауваживши, досі, щоб назва-
ти ім’ям жінки вулицю чи пло-

щу, обирали жінок виняткових 
талантів або відомих своїми 
здобутками в тій чи тій сфері. 
«Але для мене фемінізм — це 
не лише про жінок, які досяга-
ють успіху», — наголосила Анс 
Персонс.

Юніс Осаянде, як і сотні мі-
грантів, дісталася до Бельгії 
незаконним шляхом  2016 ро-
ку. У Нігерії вона потрапили у 
тенета злочинної банди, в якій 
їй пообіцяли світле майбутнє та 
легальну роботу в Європі. Во-
на й кілька інших дівчат здій-
снили довгу виснажливу по-
дорож, частину якої довело-

ся долати морем на гумовому 
човні. Коли вона потрапила до 
Брюсселя, її змусили займати-
ся проституцією, бо потрібно 
було сплатити своїм «благодій-
никам» 45 тисяч євро за обіця-
не життя в Європі.

У червні 2018 року Юніс 
Осаянде вбив її клієнт, за-
вдавши дівчині 17 ножових по-
ранень. За два тижні його за-
арештували, в січні цього ро-
ку чотирьох осіб, причетних до 
торгівлі людьми та безпосе-
редньо Юніс Осаянде, засуди-
ли до чотирьох років позбав-
лення волі.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинуваче-
ного Галунку Олександра Олексійовича, 23.05.1996 р.н. (зареєстроване 
місце проживання: Донецька область, Слов’янський район, м. Миколаїв-
ка, вул. Островського, 16, кв. 6) у підготовче судове засідання для здій-
снення спеціального судового провадження у кримінальному провадженні  
№ 22019050000000217, внесеному до Єдиного державного реєстру досу-
дових розслідувань від 02.10.2019 року (справа № 328/769/20) за обвину-
ваченням Галунки О.О. у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 12 жовтня 2021 року 
о 13-00 годині в залі судового засідання за адресою: Запорізька область, 
м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинуваченого Галун-
ки О.О. кримінальне провадження буде здійснюватися за його відсутнос-
ті. Колегія суддів: головуючий суддя Петренко Л.В., судді: Новікова Н.В.,  
Андрющенко О.Ю.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
14.09.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького район-

ного нотаріального округу Луганської обл. Глаговською О.В. була за-
ведена спадкова справа після смерті Щербак Івана Яковича, який по-
мер 24.03.2021 р. Для встановлення кола спадкоємців, які бажають 
прийняти спадщину в тому числі, які були зареєстровані з померлим 
на день його смерті, та представників малолітніх, недієздатних спад-
коємців, а також спадкоємців за заповітом, всіх спадкоємців прошу 
з’явитися до приватного нотаріуса Глаговської О.В. за адресою: Лу-
ганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 31/1, інакше спад-
щина буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийняли спадщи-
ну, подавши заяву нотаріусу.

Втрачений судновий білет № 011226 на плавдачу, бортовий номер 
КИВ – 1317 – К, виданий інспекцією Головного державного реєстрато-
ра флоту в м. Києві 16.06.2007 р. на ім’я Круглова Олександра Вікто-
ровича, вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво «Про виключення з Державного суднового реєстру 
України судна BUSTER XXL з бортовим державним реєстраційним номе-
ром UA0434DN, власник Попов Олександр Борисович, вважати недійсним.

Втрачений судновий білет на плавдачу,  
бортовий номер УЛА-0329,  

власник Александрова Олена Анатоліївна,  
вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право власності на житло за адресою: м. Київ, 
вул. Стеценка, буд. 4-а, кв. 21, видане на ім’я Пархоменко Л.Д. та Обідіна С.В.  
відділом приватизації житла Шевченківської райдержадміністрації міста 
Києва, вважати недійсним. 
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