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Міністр захисту довкілля та природних ресурсів про те, 
що Житомир — перше місто, яке залучило приватного 
інвестора для будівництва сміттєпереробного заводу

Країна житиме  
на «жовтому» рівні 
епіднебезпеки 

ОБМЕЖУВАЛЬНІ ЗАХОДИ. Із 00 год. 00 хвилин 23 верес-
ня 2021 року на території України застосовуватимуть обмежу-
вальні заходи, передбачені для «жовтого» рівня епідемічної не-
безпеки. Таке рішення вчора ухвалено на позачерговому засі-
данні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпе-
ки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося під головуванням 
Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.  

Глава уряду зауважив, що епідемічна ситуація у країні стрім-
ко погіршується, тому обов’язок держави — захистити життя 
та здоров’я людей. 

«Обмеження «жовтої» та «червоної» зон не поширювати-
муться на ті заклади, де персонал і відвідувачі вакциновані, ма-
ють негативний тест або підтвердження нещодавно перенесе-
ної хвороби. Це той метод, який нині успішно використовують 
європейські і світові країни, щоб уберегти людей і водночас не 
зупиняти економічну активність», — зазначив Прем’єр.

РОМАН АБРАМОВСЬКИЙ:

ЦИФРА ДНЯ

41,362 млн осіб
станом на 1 серпня проживало  

в Україні. За даними Держстату, за 
січень—липень цього року населення 

скоротилося на 226 тис. осіб

«Не потрібно чекати 
інвестицій від держави, 

треба створювати умови 
у себе на місцях, щоб 

інвестор був зацікавлений 
вкладати кошти в 
інфраструктуру».

Уряд представив  
у парламенті проєкт 
бюджету-2022

ДО ПЕРШОГО ЧИТАННЯ. Відтепер депутати можуть подавати 
поправки до нього, зазначаючи ресурси,  
з яких це робитимуть 
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Підприємці, представники 
громадських організацій 
та експерти Рівненщини  
обговорили заходи для 
поліпшення бізнес-клімату 

ЕКОНОМІКА 

Про  законодавчі зміни, що 
регулюють питання єдиної 
правової долі земельної 
ділянки та розташованої на 
ній нерухомості

ЦИТАТА ДНЯ

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. 
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Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 17 вересня 2021 року «Про пропозиції 
до проекту Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2022 рік» по статтях, пов’язаних із 
забезпеченням національної безпеки і оборони України»



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua6 

ДОКУМЕНТИ

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

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

Приватний нотаріус Харківського міського нотаріаль-
ного округу Харківської області Олійник Л. М., просить 
з’явитися за адресою: Харківська область, місто Харків, 
вулиця Богдана Хмельницького, 5, телефони 732-96-43, 
758-10-69, +380 (50) 591 94 15, Гризоглаз Галину Васи-
лівну, 07 вересня 1950 року народження, у зв’язку з на-
явністю у неї обов’язкової частки у спадщині, з питання 
оформлення спадщини, після померлого 23 квітня 2021 
року Гризоглаза Юрія Веніаміновича, 19 червня 1951 ро-
ку народження. У разі якщо Ви не з’явитесь до нотаріу-
са в строк до 23.10.2021 року, спадщина буде оформле-
на на ім’я іншого спадкоємця.

Повідомлення спадкоємців  
про відкриття спадщини

Після смерті Шабаліної Зінаїди Іванівни, 07.04.1937 
року народження, померлої 13.04.2021 року.

Можливим спадкоємцям звертатись в строк до 
13.10.2021 р. до приватного нотаріуса Сєвєродо-
нецького районного нотаріального округу Луганської 
області Кізіми В.В. за адресою: Луганська область, 
Сєвєродонецький район, місто Сєвєродонецьк, про-
спект Центральний, 30/19.

Судове засідання по спеціальному судовому про-
вадженню у кримінальному провадженні віднос-
но Луценка Олександра Олександровича, обвину-
ваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України відбудеться о 09-
30 год. 03 листопада 2021 року в приміщенні суду 
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. 
Консульська, 64, зал 208.

До суду як обвинувачений на  03 листопада 2021 
року о 09-30 год. викликається Луценко Олександр 
Олександрович. 

Суддя Троценко Т. А.

Судове засідання в порядку спеціального судового 
провадження по кримінальному провадженню відносно 
Полторацької І. І., яка обвинувачується у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК 
України відбудеться о 09-30 год. 15 листопада 2021 року 
та о 09-30 годині 29 листопада 2021 року в приміщенні 
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. 
Консульська, 64, зал 208.

До суду як обвинувачена на 15 листопада 2021 року о 
09-30 годині та на 29 листопада 2021 року о 09-30 годині 
викликається Полторацька Ірина Іванівна. 

Суддя  Троценко Т. А.

Приазовський районний суд Запорізької області (розташований за адресою: Запорізька 
область, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, тел. (06133) 22160), викликає Баландіна Олек-
сандра Івановича, 12.02.1963 р.н., зареєстрованого за адресою Донецька область, м. Но-
воазовськ, вул. 60 років СРСР, буд. 104, як обвинуваченого у підготовче судове засідання, 
призначене на 05 жовтня 2021 року о 10 годині 30 хвилин, по кримінальному провадженню 
№ 22019050000000231 з обвинувальним актом відносно Баландіна О. І., який обвинувачу-
ється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 110 КК 
України, в якому Ваша участь є обов’язковою. 

Головуючий суддя Діденко Є. В.

Обвинувачений Жандаров Павло Сергійович, 19.02.1991 р. н, зареєстрований за адресою: До-
нецька область, Покровський (Красноармійський) район, с. Воздвиженка, вул. Молодіжна, б. 25, у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідно до 
вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається у судове засідання в порядку спеціального су-
дового провадження, яке відбудеться об 11-00 год. 20.10.2021 року та о 10-00 год. 21.10.2021 ро-
ку до Якимівського районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, смт Яки-
мівка, вул. Пушкіна, 25, тел. ((06131)6-13-20), для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК України. Наслід-
ки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139,323 КПК України. 

Суддя Нестеренко Т. В.

ПНДМНО Михайлець К. О.  
повідомляє про відкриття  

спадщини після Судзіловської 
Любові Іванівни, 12.12.1938 р.н., 
яка померла 01.11.2018 р. Спад-
коємцям Судзіловської Любові 

Іванівни необхідно звернутися до 
нотаріальної контори  

за адресою: м. Дніпро, вул. Шмід-
та, 21/4 до 23.10.2021 року.  

Тел. 0677613019.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

В провадженні Попаснянського районного суду Луганської області 
перебуває кримінальне провадження №423/647/21, внесене до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань № 12020130000000158 від 18.05.2020 
стосовно Максаєва Олександра Анатолійовича, 08.05.1962 року наро-
дження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 
КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідуван-
ня в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 297-1 КПК України.

На підставі ст. 297-5, 323 КПК України Попаснянський районний суд 
Луганської області викликає Максаєва O. A. у судове засідання, що від-
будеться 27 вересня 2021 року о 09 год. 00 хвилин в залі судових засі-
дань № 1 Попаснянського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.

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

оголошення, обвинувачений вважається належним чином ознайомле-
ний з його змістом.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5  КПК України викликається пі-
дозрюваний Кулагін Віталій Миколайович, 07.05.1977 р.н., зареєстро-
ваний  за адресою: Херсонська область, Горностаївський район, се-
ло Зірка, вул. Робоча, буд. 5, 27.09.2021 о 10:00, 28.09.2021 о 10:00, 
29.09.2021 о 10:00 до старшого слідчого Третього слідчого відділу (з 
дислокацією у місті Маріуполі) Територіального управління Держав-
ного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Баглю-
ка Віталія В’ячеславовича за адресою: вул. Героїв України, 21, м. Крама-
торськ Донецької області (каб. 208) для отримання повідомлення про 
підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 
ст. 408 КК України, допиті як підозрюваного у кримінальному прова-
дженні № 62019050000001996 від 23.12.2019 за ч. 3 ст. 408 КК України, 
а також проведення інших слідчих та процесуальних дій по даному кри-
мінальному провадженню. 

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

Кролевецький районний суд Сумської області відповідно до ч. 3  
ст. 323 КПК України викликає МАЧУЛЬСЬКОГО Василя Миколайовича, 
22 червня 1978 року народження, уродженця с. Обтове Кролевецько-
го району Сумської області, громадянина України, зареєстрованого за 
адресою м. Кролевець, вул. Миру, 25/7, Сумської області, місце фак-
тичного проживання: м. Кролевець, вул. Виноградова, 113 Сумської об-
ласті, як обвинуваченого по справі № 579/2019/20 пров. 1-кп/579/76/21 
за обвинуваченням Мачульського В.М. у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366, ч. 1 ст. 209 КК України.

Справа призначена до розгляду на 27 вересня 2021 року о 15 годині 
30 хвилин у приміщенні Кролевецького районного суду Сумської облас-
ті за адресою м. Кролевець Сумської області, вул. Франка, 13.

Суд повідомляє, що за адресою зареєстрованого місця проживання 
Мачульського В. М. направлено судову повістку про виклик до суду. У 
випадку неявки відповідача в судове засідання це оголошення вважа-
ється належним повідомленням, і справа буде розглянута за відсутнос-
ті Мачульського В. М. у порядку спеціального судового провадження. 

Суддя В. М. Придатко

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної  
безпеки і оборони України від 17 вересня 

2021 року «Про пропозиції до проекту Закону 
України «Про Державний бюджет України 

на 2022 рік» по статтях, пов’язаних із 
забезпеченням національної безпеки  

і оборони України»
Відповідно до статті 107 Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 верес-

ня 2021 року «Про пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2022 рік» по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і 
оборони України» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони Укра-
їни, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпе-
ки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
20 вересня 2021 року
№ 477/2021

Введено в дію 
Указом Президента України 

від 20 вересня 2021 року № 477/2021

РІШЕННЯ 
Ради національної безпеки і оборони України 

від 17 вересня 2021 року 
Про пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет України  
на 2022 рік» по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки  

і оборони України

За результатами розгляду пропозицій до проекту Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2022 рік» по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної 
безпеки і оборони України, відповідно до абзацу п’ятого пункту 1 частини першої 
статті 4 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» Рада 
національної безпеки і оборони України ВИРІШИЛА:

1. Кабінету Міністрів України:
1) передбачити в проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 

2022 рік» загальний фінансовий ресурс на забезпечення національної безпеки і 
оборони України в обсязі не менше 5,95 відсотка валового внутрішнього продук-
ту для сектору безпеки і оборони України, при цьому фінансування потреб сектору 
безпеки і оборони України передбачити в обсязі не менше 319 437,7 млн гривень;

2) вжити у 2022 році заходів щодо забезпечення першочергового фінансуван-
ня діяльності суб’єктів сектору безпеки і оборони України за такими пріоритетни-
ми напрямами:

розвиток сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО;
виконання Національної розвідувальної програми на 2021 — 2025 роки;
реалізація соціальних гарантій військовослужбовців, осіб рядового і началь-

ницького складу та поліцейських, насамперед підвищення розмірів їх грошового 
забезпечення та забезпечення житлом;

виконання заходів з розроблення, підготовки виробництва та закупівлі сучасно-
го високоточного ракетного озброєння (ракетних систем і комплексів, у тому числі 
крилатих ракет), боєприпасів і продуктів спеціальної хімії;

розвиток Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
удосконалення системи охорони та підвищення рівня захисту державного кор-

дону України;
посилення територіальної оборони, удосконалення її системи управління;
реалізація державної політики у сфері кібербезпеки;
розвиток спроможностей вітчизняного оборонно-промислового комплексу у 

створенні та виробництві сучасного озброєння і військової техніки, забезпечення 
роботи системи спеціальної інформації;

проведення досліджень, розроблення нових технологій, виробництво комплек-
тувальних виробів, здійснення технічного переоснащення і модернізації виробни-
чих потужностей у рамках реалізації заходів з імпортозаміщення продукції оборон-
ного та авіаційного призначення;

посилення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та пожеж;

3) опрацювати питання щодо підвищення розмірів грошового забезпечення вій-
ськовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських;

4) вжити в установленому порядку заходів щодо забезпечення своєчасного та 
у повному обсязі фінансування у 2022 році для Міністерства оборони України, ор-
ганів сектору безпеки і оборони України на виплату грошового забезпечення вій-
ськовослужбовців;

5) забезпечити фінансування завдань, визначених рішеннями Ради національної 
безпеки і оборони України, щодо розвитку ракетного озброєння та Військово-Мор-
ських Сил Збройних Сил України;

6) передбачити протягом 2022 року відповідно до обґрунтованих потреб фі-
нансування видатків для забезпечення виконання заходів, передбачених Законом 
України «Про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про чисельність Збройних 
Сил України» щодо збільшення чисельності Збройних Сил України у зв’язку з при-
йняттям Закону України «Про основи національного спротиву»;

7) забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону Украї-
ни «Про внесення змін до статті 33 Бюджетного кодексу України» (реєстраційний 
№ 5743);

8) вжити заходів щодо створення і набуття у 2022 році функціональної спро-
можності агенції оборонних технологій та державного цільового фонду розвитку 
оборонно-промислового комплексу України;

9) забезпечити інформування Апарату Ради національної безпеки і оборони 
України щомісяця до 15 числа про стан фінансування сектору безпеки і оборо-
ни України.

2. Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України забезпечи-
ти подання на розгляд Ради національної безпеки і оборони України проекту осно-
вних показників закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за за-
критими закупівлями на 2022 рік та орієнтовних показників обсягів закупівель то-
варів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями на 2023 та 
2024 роки у двотижневий строк після опублікування Закону України «Про Держав-
ний бюджет України на 2022 рік».

3. Міністерству фінансів України забезпечити протягом 2022 року своєчасне фі-
нансування видатків Державного бюджету України, передбачених для органів сек-
тору безпеки і оборони України, у повному обсязі.

4. Органам сектору безпеки і оборони України вжити протягом 2022 року захо-
дів щодо посилення фінансової дисципліни у сфері управління бюджетними асиг-
нуваннями та забезпечення цільового, ефективного і результативного використання 
визначеного державним бюджетом обсягу коштів.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О. ДАНІЛОВ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 15 вересня 2021 р. № 973 
Київ

Про внесення зміни до пункту 5 Порядку 
використання коштів, передбачених  

у державному бюджеті для збільшення  
статутного капіталу Державної 

спеціалізованої фінансової  
установи «Державний фонд сприяння 
молодіжному житловому будівництву»  

з подальшим спрямуванням на виконання  
Державної програми забезпечення молоді 

житлом на 2013—2023 роки 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Внести до пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансо-
вої установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» з 
подальшим спрямуванням на виконання Державної програми забезпечення моло-
ді житлом на 2013—2023 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 11 травня 2011 р. № 488 «Питання використання коштів, передбачених у дер-
жавному бюджеті для збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фі-
нансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівни-
цтву» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 35, ст. 1456; 2019 р., № 2, ст. 46), змі-
ну, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 15 вересня 2021 р. № 973

ЗМІНА, 
що вноситься до пункту 5 Порядку використання коштів,  

передбачених у державному бюджеті для збільшення статутного  
капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи  

«Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»  
з подальшим спрямуванням на виконання Державної програми  

забезпечення молоді житлом на 2013—2023 роки 

Перше речення абзацу першого після слів «придбання житла» доповнити слова-
ми «, та для виконання регіональними управліннями/Іпотечним центром в м. Києві та 
Київській області Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд 
сприяння молодіжному житловому будівництву» рішень судів, які набрали законної 
сили, щодо об’єктів житлового будівництва, замовником будівництва яких є або ви-
ступали Фонд та/або регіональні управління/ Іпотечний центр в м. Києві та Київській 
області Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння 
молодіжному житловому будівництву».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 15 вересня 2021 р. № 971 
Київ

 Про внесення змін до Порядку  
надання медичної допомоги у  
військово-медичних закладах  
і взаєморозрахунків за неї між  

військовими формуваннями 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Внести до Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закла-

дах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями, затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 р. № 1923 (Офіцій-
ний вісник України, 1999 р., № 42, ст. 2099; 2007 р., № 30, ст. 1216; 2013 р., № 73,  
ст. 2685; 2016 р., № 24, ст. 950, № 89, ст. 2920; 2019 р., № 58, ст. 1998; 2020 р., № 81,  
ст. 2620), такі зміни:

пункт 11 після слів «Національне антикорупційне бюро» доповнити словами «, 
Державне бюро розслідувань»;

перше речення пункту 4 після слів «Національним антикорупційним бюро,» допо-
внити словами «Державним бюро розслідувань».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 15 вересня 2021 р. № 974 
Київ

Про внесення змін до Регламенту  
Кабінету Міністрів України 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабі-

нету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (Офіційний вісник України, 2007 р.,  
№ 54, ст. 2180; 2011 р., № 88, ст. 3199; 2012 р., № 56, ст. 2238; 2020 р., № 89, ст. 2860; 
2021 р., № 1, ст. 46), такі зміни:

в абзаці третьому пункту 7 § 33:
у першому реченні слова «Уповноваженому Президента України з прав людей з 

інвалідністю,» виключити;
у другому реченні слова «Уповноваженим Президента України з прав людей з ін-

валідністю,» виключити;
в абзаці другому пункту 6 додатка 4 до Регламенту слова «Уповноваженого Пре-

зидента України з прав людей з інвалідністю,» виключити. 
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Повідомлення про надання дозволу на спеціальне 
досудове розслідування та повістка про виклик 

підозрюваної Деркач Ірини Петрівни

Ухвалою слідчого судді Білокуракинського район-
ного суду Луганської області від 17.09.2021 у спра-
ві № 409/2139/21 надано дозвіл на здійснення спеці-
ального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні № 22019130000000197 від 02.10.2021 
стосовно підозрюваних Деркач Ірини Петрівни, 
27.05.1976 р.н., Попова Сергія Петровича, 25.01.1964 
р.н., Яїцької Олени Миколаївни, 13.04.1965 р.н., Ци-
ганок Галини Анатоліївни, 27.12.1958 р.н.

На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України Деркач 
Ірина Петрівна, 27.05.1976 р.н., проживає за адре-
сою: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Героїв Сталін-
града, буд. 3, кв. 240,  викликається на 26.09.2021, 
27.09.2021 та 28.09.2021 о 10:00 год. до старшого 
слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управлін-
ня ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Мо-
жаєва Михайла Сергійовича (м. Сєвєродонецьк, про-
спект Космонавтів, 18) для допиту як підозрюваної, 
вручення повідомлення про завершення досудового 
розслідування, надання доступу до матеріалів досу-
дового розслідування, вручення обвинувального ак-
та та реєстру матеріалів досудового розслідування у 
кримінальному провадженні № 22019130000000197 
від 02.10.2019 за ознаками вчинення злочину, перед-
баченого ч. 4 ст. 110-2 КК України. 

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття на виклик вказані у ст.ст. 138 та 139 КПК Укра-
їни.

Повідомлення про надання дозволу на спеціальне 
досудове розслідування та повістка про виклик 

підозрюваної Яїцької Олени Миколаївни

Ухвалою слідчого судді Білокуракинського район-
ного суду Луганської області від 17.09.2021 у спра-
ві № 409/2139/21 надано дозвіл на здійснення спеці-
ального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні № 22019130000000197 від 02.10.2021 
стосовно підозрюваних Деркач Ірини Петрівни, 
27.05.1976 р.н., Попова Сергія Петровича, 25.01.1964 
р.н., Яїцької Олени Миколаївни, 13.04.1965 р.н., Ци-
ганок Галини Анатоліївни, 27.12.1958 р.н.

На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України Яїцька Оле-
на Миколаївна, 13.04.1965 р.н., проживає за адре-
сою: Луганська обл., м. Луганськ, квартал Шев-
ченка, буд. 27, кв. 56,  викликається на 26.09.2021, 
27.09.2021 та 28.09.2021 о 10:00 год. до старшого 
слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управлін-
ня ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Мо-
жаєва Михайла Сергійовича (м. Сєвєродонецьк, про-
спект Космонавтів, 18) для допиту як підозрюваної, 
вручення повідомлення про завершення досудового 
розслідування, надання доступу до матеріалів досу-
дового розслідування, вручення обвинувального ак-
та та реєстру матеріалів досудового розслідування у 
кримінальному провадженні № 22019130000000197 
від 02.10.2019 за ознаками вчинення злочину, перед-
баченого ч. 4 ст. 110-2 КК України. 

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття на виклик вказані у ст.ст. 138 та 139 КПК Укра-
їни.

Повідомлення про надання дозволу на спеціальне 
досудове розслідування та повістка про виклик 

підозрюваного Попова Сергія Петровича

Ухвалою слідчого судді Білокуракинського район-
ного суду Луганської області від 17.09.2021 у спра-
ві № 409/2139/21 надано дозвіл на здійснення спеці-
ального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні № 22019130000000197 від 02.10.2021 
стосовно підозрюваних Деркач Ірини Петрівни, 
27.05.1976 р.н., Попова Сергія Петровича, 25.01.1964 
р.н., Яїцької Олени Миколаївни, 13.04.1965 р.н., Ци-
ганок Галини Анатоліївни, 27.12.1958 р.н.

На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України Попов Сер-
гій Петрович, 25.01.1964 р.н., проживає за адре-
сою: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Гулака-Ар-
темовського, буд. 9, викликається на 26.09.2021, 
27.09.2021 та 28.09.2021 о 10:00 год. до старшого 
слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управлін-
ня ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Мо-
жаєва Михайла Сергійовича (м. Сєвєродонецьк, про-
спект Космонавтів, 18) для допиту як підозрюваного, 
вручення повідомлення про завершення досудового 
розслідування, надання доступу до матеріалів досу-
дового розслідування, вручення обвинувального ак-
та та реєстру матеріалів досудового розслідування у 
кримінальному провадженні № 22019130000000197 
від 02.10.2019 за ознаками вчинення злочину, перед-
баченого ч. 4 ст. 110-2 КК України. 

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття на виклик зазначені у ст.ст. 138, 139 КПК Укра-
їни.

Повідомлення про надання дозволу на спеціальне 
досудове розслідування та повістка про виклик 

підозрюваної Циганок Галини Анатоліївни

Ухвалою слідчого судді Білокуракинського район-
ного суду Луганської області від 17.09.2021 у спра-
ві № 409/2139/21 надано дозвіл на здійснення спеці-
ального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні № 22019130000000197 від 02.10.2021 
стосовно підозрюваних Деркач Ірини Петрівни, 
27.05.1976 р.н., Попова Сергія Петровича, 25.01.1964 
р.н., Яїцької Олени Миколаївни, 13.04.1965 р.н., Ци-
ганок Галини Анатоліївни, 27.12.1958 р.н.

На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України Циганок 
Галина Анатоліївна, 27.12.1958 р.н., проживає за 
адресою: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Ватуті-
на, буд. 5,  викликається на 26.09.2021, 27.09.2021 та 
28.09.2021 о 10:00 год. до старшого слідчого 1 відді-
лення слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Доне-
цькій та Луганській областях Можаєва Михайла Сер-
гійовича (м. Сєвєродонецьк, проспект Космонавтів, 
18) для допиту як підозрюваної, вручення повідо-
млення про завершення досудового розслідування, 
надання доступу до матеріалів досудового розсліду-
вання, вручення обвинувального акта та реєстру ма-
теріалів досудового розслідування у кримінальному 
провадженні № 22019130000000197 від 02.10.2019 
за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 
ст. 110-2 КК України. 

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття на виклик вказані у ст.ст. 138 та 139 КПК Укра-
їни.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинувачену Самойлову Олену Василівну для 
розгляду кримінального провадження, внесеного до 
ЄРДР за №42016000000003292 відносно Самойлової 
Олени Василівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, 
що судове засідання відбудеться 29.09.2021 р. о 09.30 
год. в приміщенні Святошинського районного суду 
міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Оздоба М. О.

Подільський районний суд м. Києва викликає обви-
нувачену Двірник Надію Вікторівну, 18.11.1974 року на-
родження (останнє відоме місце проживання: АР Крим,  
м. Сімферополь, вул. Бородіна, 2, кв. 228) у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст.111 КК України у підго-
товче судове засідання, яке відбудеться 01.10.2021 ро-
ку о 10 год. 55 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301 під го-
ловуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченої в порядку спеціального судового провадження.

ПОВІДОМЛЕНЯ ПРО ПІДОЗРУ
Соломко Сергій Миколайович, 18.05.1981 р. н., відпо-

відно до вимог ст.ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК 
України старший слідчий СВ УСБУ у Хмельницькій облас-
ті Синявський М. А. за погодженням з прокурором від-
ділу Хмельницької обласної прокуратури Якушко Н. А. у 
кримінальному провадженні №22021240000000019 від 
08.07.2021 повідомляє Вам про зміну раніше повідомле-
ної підозри у державній зраді, а саме у відмові в умовах 
окупації АР Крим виконувати обов’язки несення військо-
вої служби та вступу на військову службу до військових 
формувань Російської Федерації, тобто переході на бік 
ворога в період збройного конфлікту, а саме у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, а також про нову підозру в дезер-
тирстві, тобто в самовільному залишенні 26.03.2014 вій-
ськової частини 4125 з метою ухилитися від військової 
служби, а саме у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Соломко Сергій Миколайович, 

18.05.1981 р. н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК 
України, викликається на 10 год. 00 хв. 27, 28 та 29 ве-
ресня 2021 року до старшого слідчого СВ УСБУ у Хмель-
ницькій області Синявського М. А. в каб. № 124 за адре-
сою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 19, тел.
(0382) 69-85-57, 65-72-73, для проведення слідчих та 
процесуальних дій (отримання письмового повідомлен-
ня про зміну раніше повідомленої підозри та про но-
ву підозру, допиту як підозрюваного та проведення ін-
ших процесуальних дій) у кримінальному проваджен-
ні №22021240000000019 від 08.07.2021 за підозрою Со-
ломка С. М. у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 
та ч. 1 ст. 408 КК України. Нагадуємо про Ваш обов’язок 
заздалегідь повідомити про неможливість явки. Поваж-
ні причини та наслідки неприбуття на виклик передбаче-
ні ст.ст. 138, 139 КПК України. Звертаю увагу, що непри-
буття на виклик є підставою для здійснення спеціально-
го досудового розслідування.

Учасникам ТОВ «УКРБИЗНЕСРЕСУРС»  
від ТОВ «УКРБИЗНЕСРЕСУРС»

Наступним повідомляю, що я – директор ТОВ «УКР-
БИЗНЕСРЕСУРС», керуючись ст. 9.2.9 та 9.3.7. Стату-
ту ТОВ «УКРБИЗНЕСРЕСУРС», скликаю чергові Загаль-
ні збори Учасників ТОВ «УКРБИЗНЕСРЕСУРС», а тому за-
значаю:

- чергові Загальні збори учасників ТОВ «УКРБИЗНЕС-
РЕСУРС» відбудуться «01» листопада 2021 року в 13 го-
дин 00 хвилин за адресою: Україна, 03039, місто Київ, 
ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 42А.

- порядок денний чергових Загальних зборів учасни-
ків Товариства:

1. Обрання Голови Зборів.
2. Про приведення положень Статуту Товариства у від-

повідність до вимог Закону України «Про товариства з 
обмеженою та додатковою відповідальністю», затвер-
дження та реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

3. Внесення інформації про особу, що є кінцевим бе-
нефіціарним власником ТОВ «УКРБИЗНЕСРЕСУРС» та 
структуру власності у порядку, передбаченому Законом 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фі-
зичних осіб-підприємців та громадських формувань»

Присутність всіх учасників Товариства обов’язкова. 
До того, нагадую, що згідно положень Статуту Товари-
ства в випадку неможливості особистої присутності учас-
ника на Загальних зборах він має право призначити на 
підставі довіреності свого повноважного представника. 

Кожному з Учасників Товариства може бути надана 
можливість ознайомитися з запропонованою редакцією 
Статуту ТОВ «УКРБИЗНЕСРЕСУРС», про що слід повідо-
мити директора Товариства не пізніше 18 жовтня 2021 р. 

Додатково повідомляю, що ст. 5.2. Статуту Товариства 
закріплене право кожного з учасників Товариства вима-
гати розгляду питання на Зборах Товариства за умови, 
що воно було їм поставлено не пізніше як за 25 днів до 
початку Зборів. 

Учасникам ТОВ «ПАТРІОТ ХОЛДІНГ»  
від ТОВ «ПАТРІОТ ХОЛДІНГ»

Наступним повідомляю, що я – директор ТОВ «ПАТРІ-
ОТ ХОЛДІНГ», керуючись ст. 11.5 Статуту ТОВ «ПАТРІ-
ОТ ХОЛДІНГ», скликаю чергові Загальні збори Учасників 
ТОВ «ПАТРІОТ ХОЛДІНГ», а тому зазначаю:

- чергові Загальні збори учасників ТОВ «ПАТРІОТ 
ХОЛДІНГ» відбудуться «01» листопада 2021 року в 13 
годин 00 хвилин за адресою: Україна, 04053, місто Київ, 
ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 21.

- порядок денний чергових Загальних зборів учасни-
ків Товариства:

1. Обрання Голови Зборів.
2. Про приведення положень Статуту Товариства у від-

повідність до вимог Закону України «Про товариства з 
обмеженою та додатковою відповідальністю», затвер-
дження та реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

3. Внесення інформації про особу, що є кінцевим бе-
нефіціарним власником ТОВ «ПАТРІОТ ХОЛДІНГ» та 
структуру власності у порядку, передбаченому Законом 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фі-
зичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Присутність всіх учасників Товариства обов’язкова. 
До того, нагадую, що згідно положень  Статуту  Товари-
ства в випадку неможливості особистої присутності учас-
ника на Загальних зборах він має право призначити на 
підставі довіреності свого повноважного представника. 

Кожному з Учасників Товариства може бути надана 
можливість ознайомитися з запропонованою редакцією 
Статуту ТОВ «ПАТРІОТ ХОЛДІНГ», про що слід повідоми-
ти директора Товариства не пізніше 18 жовтня 2021 р. 

Додатково повідомляю, що ст. 6.1. Статуту Товариства 
закріплене право кожного з учасників Товариства вима-
гати розгляду  питання на Зборах Товариства за умови, 
що воно було їм поставлено не пізніше як за 25 днів до 
початку Зборів. 

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Вас, Білоус Марину 
Олександрівну, як обвинувачену на 10 год. 00 хв. 29 вересня 2021 року у 
справі за обвинуваченням Білоус Марини Олександрівни, 23.03.1979 ро-
ку народження, зареєстровану за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул.  
О. Невського, 29/11, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5,  
каб. 105.

Суддя Марія Сазонова 

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Дубінцева Сергія Валерійовича у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст.408 КК України у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 09:30 го-
дині 29.09.2021 року в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошен-
ка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, про-
курора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, ци-
вільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — 
статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера 

Втрачене свідоцтво про право влас-
ності на квартиру, що знаходиться за 
адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 
35, кв. 45, за реєстровим номером 
28539, виданий Відділом приватиза-
ції Солом’янського району м. Києва 
10.12.2002, на ім’я Чуйко Ніни Кирилів-
ни та Малиновської Вікторії Анатоліїв-
ни (в рівних долях), вважати недійсним.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Живодуєва Сергія Олексан-
дровича, 09.01.1956 р.н. (останнє відоме місце проживання: вул. Щелкунова, 
2, кв.21, м. Севастополь, АР Крим), який обвинувачується у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготов-
че судове засідання у кримінальному провадженні №22020011000000031, 
яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полков-
ника Потєхіна, 14-а, зал № 34 об 11 годині 30 хвилин 29 вересня 2021 року.

Явка обвинуваченого є обов’язковою. З моменту публікації даного ого-
лошення обвинувачений вважається таким, що належним чином повідомле-
ний про місце і час судового засідання. У разі неявки обвинуваченого роз-
гляд кримінального провадження може бути здійснений в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Суддя Бойко О. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Короткову Любов 
Михайлівну як обвинувачену на 15 год. 15 хв. 29 вересня 2021 року у 
справі за обвинуваченням Короткової Любові Михайлівни, 19.08.1966 
року народження, у вчиненні кримінального правопорушення (злочи-
ну), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону України  
№ 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального кодек-
су України») за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 5.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Федосєєв С. В.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-
ного Янченка Івана Миколайовича для розгляду кримінального прова-
дження, внесеного до ЄРДР за № 42017010000000093 за обвинуваль-
ним актом відносно Янченка Івана Миколайовича, обвинуваченого у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, 
що підготовче судове засідання відбудеться 30.09.2021 р. о 12.00 год. 
в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Оздоба М. О.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає Марасанова Юрія Во-
лодимировича як  обвинуваченого на 17 годину 30 хвилин 30 верес-
ня 2021 року у справі за обвинуваченням Марасанова Юрія Володи-
мировича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України (в редакції Закону України №1183-VII від 
08.04.2014 року «Про внесення змін до Кримінального кодексу Украї-
ни») за адресою: м. Київ, вул. І. Сергієнка, 3, каб. 37.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Марченко М. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Черняка Олексія 
Юрійовича як обвинуваченого на 12 год. 00 хв. 01.10. 2021 року у справі 
за обвинуваченням Черняка Олексія Юрійовича, 27.08.1973 року наро-
дження, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону України № 1183-VII 
від 08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України») 
за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 5.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Федосєєв С. В.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-
ного Григорова Андрія Івановича для розгляду кримінального прова-
дження, внесеного до ЄРДР за №22017011000000020 відносно Григо-
рова Андрія Івановича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч.1 ст.111 КК України, та повідомляє, що підготовче судове засі-
дання відбудеться 30.09.2021 р. об 11.30 год. в приміщенні Святошин-
ського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Кола-
са, 27А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Оздоба М. О.
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Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

Дітей 5—11 років 
безпечно щеплювати 
вакциною Pfizer

ПАНДЕМІЯ. Згідно з останні
ми підсумками клінічних випро
бувань, вакцина проти коронаві
русу Pfizer/BioNTech безпечна й 
ефективна для застосування у 
дітей віком 5—11 років. У компа
нії оголосили, що планують пода
ти підсумки досліджень до Євро
пейського агентства з лікарських 
засобів (EMA), яке розгляне їх пе
ред тим, як буде ухвалено рішен
ня про зниження мінімального ві
ку для вакцинації. «EMA переві
рить, чи переваги щеплення пе
ревищують ризики і чи безпечно 
їх використовувати для дітей», — 
йдеться у повідомленні компанії. 

Дослідження проводили за 
участю 2268 дітей 5—11 ро

ків. Воно показало, що вак
цина в меншій, ніж для дорос
лих, дозі  ефективна проти ві
русу і не має серйозних побіч
них ефектів. 

«Ми раді подати дані до конт
ролюючих органів щодо групи ді
тей молодшого шкільного віку 
до початку зимового сезону», — 
сказав генеральний директор та 
співзасновник BioNTech Угур Са
хін. Ця заява не означає, що кра
їни ЄС  відразу розпочнуть вак
цинацію маленьких дітей. Спо
чатку національні уряди дочека
ються висновку  EMA. Вакцину 
Pfizer/BioNTech затверджено до 
використання у Європі для дітей 
понад 12 років.

Розпечена лава вогняним потоком мчала зі схилів вулкана, спалюючи все живе на шляху
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На Канарських островах прокинувся вулкан
СТИХІЯ. Виверження вул

кана КумбреВ’єха на остро
ві ЛаПальма на Канарських 
островах зруйнувало десятки 
будинків та змусило понад 5 
тисяч місцевих жителів зали
шити домівки. Розпечена ла
ва вогняним потоком мчала 
зі схилів вулкана, спалюючи 
все живе на шляху. Прем’єр
міністр Іспанії Педро Сан
чес терміново вилетів у Ла
Пальму, щоб особисто нагля
дати за рятувальними робо
тами в зоні лиха. Він скасував 
свій візит до НьюЙорка, де 
цими днями відкрилася Ген
асамблея ООН. 

«Наш пріоритет — гаран
тування безпеки громадян 
ЛаПальми, які можуть стати 
жертвами наслідків цього ви
верження», — заявив Педро 
Санчес. В іспанському уря
ді побоюються, що розпече
на лава може стати причиною 
пожеж. Про людські жерт
ви офіційних повідомлень по
ки що немає. Місцева вла
да видала накази про термі
нову евакуацію жителів чоти
рьох сіл, які опинилися в зо
ні стихійного лиха. Було ева

куйовано понад 500 туристів, 
які перебували на острові ци
ми днями. 

Виверження вулкана Кумбре
В’єха трапилося 50 років тому. 
За тиждень до виверження, яке 

було минулої неділі, науковці за
фіксували на острові понад 22 
тисячі підземних поштовхів. 

Смертельна 
стрілянина в 
університеті Пермі

ТРАГЕДІЯ. У приміщення 
університету російського міс
та Перм зайшов зловмисник, 
який пострілами з мислив
ської рушниці вбив шістьох і 
поранив 28 осіб. Деяким сту
дентам та викладачам вдало
ся забарикадуватися всере
дині будівлі, проте вони бачи
ли, як інші кричать і вистри
бують із вікон аудиторій.

Російська влада заяви
ла, що нападником виявився 
студент пермського універси
тету. Під час затримання він 
чинив опір і його було пора
нено. Поліція доставила його 
до медичного закладу. 

Слідчі оглядають місце 
злочину, допитують свідків. 
За повідомленнями росій
ських ЗМІ, нападник діяв сам 
і заявив, що не має політич
них чи релігійних мотивів. У 
публікаціях у соцмережах він 
писав, що його охопила нена
висть і він має намір зробити 
боляче іншим. 

«Я довго думав про це, ми
нули роки, і я зрозумів, що 
настав час зробити те, про 
що я мріяв», — написав він 
в одному з дописів у соціаль
них мережах, який згодом 
було видалено, повідомляє 
Reuters.

У Південній Африці бджоли вбили пінгвінів
ДОВКІЛЛЯ. Біля Кейптауна 

через напади рою диких бджіл 
загинули 63 африканські пінгві
ни.  Вони належали до рідкісно
го виду птахів, які перебувають 
під загрозою зникнення, повідо
мляє ВВС. Мертвих пінгвінів ви
явили активісти, які займають
ся захистом довкілля у Півден
ній Африці. На їхніх тілах зна
йшли багато бджолиних жал, 
більше травм не було.

Посмертна експертиза пока
зала, що летальними стали уку
си біля очей пінгвінів. 

«Це дуже рідкісний випадок, 
таке не трапляється часто», — 
зазначив місцевий ветеринар 
Девід Робертс. На місці загибелі 
птахів знайшли мертвих бджіл. 

«Зазвичай пінгвіни та бджо
ли нормально співіснують», 
— сказала морський біолог з 

агентства національних пар
ків Південної Африки  Елісон 
Кок.  За її словами, бджоли не 
жалять, якщо їх не спровокува
ти. Науковці припускають, що 
хтось зачепив гніздо бджіл або 
вулик. Це змусило комах поки
нути гніздо, сформувати рій, і 
вони стали агресивними.  Че
рез збіг обставин  на його шля
ху трапилися пінгвіни.

Африканські чорноногі пінг
віни вирізняються маленьки
ми розмірами. Вони живуть на 
узбережжі та островах Півден
ної Африки й Намібії, але дея
ких таких птахів помічали пів
нічніше у Габоні. Їхня популя
ція стрімко скорочується через 
рибні промисли та зміни нав
колишнього середовища. Ди
кі бджоли — частина екосисте
ми ПАР.  

ОГОЛОШЕННЯ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Толмачов Олександр В’ячеславович, 23.01.1971 року на-
родження, який проживає за адресою: 99011, м. Севастополь, вул. Катер-
на, 2А, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Кримінального процесуально-
го кодексу України викликається прокурором відділу 18/1/1 Офісу Гене-
рального прокурора Нечиталюком М. М. на 05.10.2021 на 10 год. 00 хв. 
до Офісу Генерального прокурора за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 
13/15, каб. № 1408Б (тел. (044)596-72-73), — для допиту як підозрюва-
ного і проведення інших слідчих та процесуальних дій у кримінальному 
провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№ 42014010720000002 від 01.03.2014. Про неможливість явки необхідно 
заздалегідь повідомити прокурора. 

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 вна-

слідок відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров›я у зв›язку 

з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залиши-
ти цей заклад; 

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або сер-
йозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на 

виклик.
Наслідки неприбуття на виклик:
1) якщо підозрюваний, який був у встановленому порядку викликаний, 

не з’явився до прокурора без поважних причин або не повідомив про при-
чини свого неприбуття, до нього може бути застосовано привід або на 
нього накладається грошове стягнення у розмірі від 0,25 до 0,5 розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2) ухилення від явки на виклик прокурора (неприбуття на виклик без 
поважної причини більш як два рази) підозрюваним, який оголошений 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 спеціаль-
ного досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
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