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Віцепрем’єр-міністр про аспект гібридної війни,  
внаслідок чого ціни на газ у Європі від початку року 
зросли більш ніж утричі  

На Київщині побудують 
навчально-випробувальний 
центр Bayraktar 

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. У присутності Президента Володи-
мира Зеленського було підписано меморандум про співпрацю 
між Міноборони України та компанією Bayraktar Savunma що-
до будівництва та облаштування спільного навчально-випробу-
вального центру для обслуговування, поточного ремонту, мо-
дернізації БПЛА. З української сторони документ підписав мі-
ністр оборони Андрій Таран, з турецької — генеральний дирек-
тор компанії Bayraktar Халук Байрактар.

Згідно з документом, у центрі поблизу Василькова здійсню-
ватимуть навчання й підготовку персоналу, який працюватиме 
з цими БПЛА. Як заплановано, згодом в Україні буде спорудже-
но та працюватиме кілька таких центрів.

За інформацією Міністерства оборони, наступним етапом 
буде налагодження українсько-турецького виробництва БПЛА. 
Bayraktar планує інвестувати власні кошти у будівництво в 
Україні заводу з виготовлення безпілотників, де працювати-
муть вітчизняні фахівці. 

ОЛЬГА СТЕФАНІШИНА:

ЦИФРА ДНЯ

1239 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, було 
усиновлено торік, з них громадянами 

України — 992 дитини

«Cигнал, який Росія 
посилає європейським 

столицям, звучить так: 
«Ми справді маніпулюємо 

цінами, тому вам  
варто запустити  

«Північний потік-2». 

Ціни на тепло  
і гарячу воду будуть 
незмінними

СПІВПРАЦЯ. Під час засідання Конгресу місцевих та 
регіональних влад, яке відбулося під головуванням 
Президента Володимира Зеленського, підписано відповідний 
меморандум 
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Логістична інфраструктура 
перевезення зерна 
потребує модернізації й 
удосконалення на всьому 
шляху аж до борту судна

ТРАНСПОРТ

Про  життя і творчість одного з 
найяскравіших письменників України, 
Європи і світу Івана Багряного  
«Урядовому кур’єру» розповідає 
письменник Олександер Шугай

ЦИТАТА ДНЯ

Читанка у камуфляжі
СЛОВО-ЗБРОЯ. Художні й документальні книжки учасників АТО/ООС та волонтерів ставлять 
надійний заслін токсичній російській пропаганді

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

Створена свого часу в Бахмуті 
на Донеччині українська кни-

гарня «Еней» отримала промовис-
тий девіз: «Дім книги на Донбасі 
важливіший за двадцять танків». 

Автор гуманітарного проєкту — 
колишній офіцер-танкіст Володи-
мир Дериведмідь, який досконало 
знає силу закутої у броню зброї. Бо 
вчився використовувати потужну 
техніку не тільки на полігонах, а й 
у боях відразу двох війн. Одна від-
гриміла далеко від України — аж 

в Афганістані й мала закамуфльо-
вану назву «виконання інтернаціо-
нального обов’язку». А друга, під-
ло спровокована сусідами і ними ж 
цинічно названа «громадянською», 
не вщухає досі буквально біля по-
рога власного будинку на Донбасі.  
Давно не секрет, що гібридна війна 

на території України розпочала-
ся з попередньої ідеологічної «арт-
підготовки» та «килимового бом-
бардування» російської пропаган-
ди. Тривалий час агресивну анти-
українську риторику і ненависть 
активно поширювали не тільки 
російські ЗМІ чи політтехнологи, 

а й художні фільми та книжки. І 
це також вплинуло на те, що 2014 
року чимало людей на Донбасі зу-
стрічали «братів» — кадрових «іх-
тамнєт» та найманців з РФ з від-
критими обіймами і става-
ли живим щитом на шляху 
українських військових. 3
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр розвитку громад та територій підписують документ, який фіксує тарифи  
на опалення і гарячу воду
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ДОКУМЕНТИ   
- забезпечення розвитку екологічної освіти, провадження просвітницької діяльності щодо сталого використання природних 

ресурсів;
- забезпечення ефективного використання шахтних вод (впровадження ефективних технологій щодо очищення, знешкоджен-

ня та утилізації, використання в енергетичних системах тощо).
Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

Затвердження Програми дасть змогу забезпечити реалізацію державної регіональної політики  щодо збалансованого розвитку 
громад вугільних регіонів та поступове зниження залежності від вуглевидобувної галузі окремих регіонів України шляхом комп-
лексного вирішення проблемних питань  в економічній, соціальній, житлово-комунальній та екологічній сфері, які виникають вна-
слідок реформування енергетичної сфери.

Реалізація Концепції сприятиме, зокрема: 
створенню умов для диверсифікації економіки понад 20 вугільних громад, де проживає близько 850 тис. осіб (в тому числі  

110 тис. дітей шкільного та дошкільного віку);
збільшенню чисельності зайнятого населення в реальному секторі економіки, не пов’язаного з вугільною промисловістю 

(створення нових робочих місць та збільшення самозайнятості населення);
зменшенню диспропорцій розвитку вугільних територій, що впливає на ситуацію в регіонах та якість життя;
зростанню задоволеності жителів вугільних міст послугами теплопостачання, водопостачання та якістю води;
оновленню об’єктів інфраструктури вугільних громад через  застосування ефективних джерел та механізму фінансування в 

межах ресурсного забезпечення Програми (понад 60 населених пунктів);
створенню  трьох центрів  креативної економіки та розвитку інфраструктури для п’яти і більше індустріальних  парків (загаль-

ною площею понад 200 гектарів)  у вугільних регіонах;  
розширенню можливостей для професійної самореалізації працівників вугільних підприємств через впровадження спеціаль-

них програм перекваліфікації, професійного навчання, отримання другої освіти для подальшого працевлаштування;
зменшенню залежності місцевих бюджетів від податків та зборів, сплачених вугільними підприємствами (в I кварталі 2021 р. 

така залежність становить понад 50  відсотків);
збільшенню до 20 відсотків частки капітальних видатків у структурі місцевих бюджетів вугільних громад (в I кварталі 2021 р. 

частка капітальних видатків в бюджетах вугільних громад становить 5,7 відсотка).
Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових  

ресурсів, необхідних для виконання Програми
Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а та-

кож за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.
Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається з урахуванням можливостей державного та місцевих бю-

джетів на відповідний рік під час формування їх показників.
Детальний обсяг матеріально-технічних і трудових ресурсів визначатиметься під час розроблення відповідних завдань і захо-

дів Програми та плану заходів до неї.
Прогнозована щорічна потреба в коштах державного бюджету починаючи з 2022 року становить близько 400 млн. гривень.
Виконання зазначених заходів здійснюватиметься поступово в межах пілотних вугільних громад, де станом на сьогодні роз-

початі процеси ліквідації державних шахт (проводиться розроблення техніко-економічного обґрунтування для ліквідації або здій-
снюються інші відповідні заходи) шляхом розроблення планів трансформації для кожної такої громади. 

Таким чином, відповідно до фінансово-економічних розрахунків орієнтовний загальний обсяг фінансування Програми на 
2022—2030 роки становить 15,7 млрд. гривень, з яких з державного бюджету — 3,6 млрд. гривень. 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 29 вересня 2021 р. № 1025 
Київ

Про внесення змін до деяких постанов  
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 вересня 2021 р. № 1025

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1429 «Про затвердження переліку інвестиційних 
проектів, які мають стратегічне значення для економічного розвитку держави» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 9, ст. 438; 
2012 р., № 28, ст. 1051; 2020 р., № 68, ст. 2190):

1) пункт 5 виключити;
2) у пункті 10 у графі «Найменування проекту» слова «забезпечення видачі потужності атомних і гідроакумулюючих електро-

станцій,» виключити.
2. Підпункт 4 пункту 4 Положення про Державну інспекцію енергетичного нагляду України, затвердженого постановою Кабіне-

ту Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 77 «Деякі питання Державної інспекції енергетичного нагляду України» (Офіційний 
вісник України, 2018 р., № 18, ст. 610; 2020 р., № 52, ст. 1628), викласти в такій редакції:

«4) подає НКРЕКП висновки щодо пріоритетності технічних рішень для розвитку систем розподілу, передбачених проекта-
ми інвестиційних програм операторів систем розподілу, а також результатів перевірок здійснення учасниками ринку електричної 
енергії реконструкції та модернізації енергетичного обладнання електричних станцій;».

3. У Положенні про Міністерство енергетики України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 
2020 р. № 507 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 52, ст. 1628; 2021 р., № 67, ст. 4234):

1) у пункті 4:
підпункт 6 після слів «з дотриманням принципів прозорості і недискримінації» доповнити словами «, невтручання у прийняття 

рішень відповідними суб’єктами господарювання електроенергетичного комплексу»;
у підпункті 311 слова «за принципами відкритості та прозорості, відповідальності за прийняті рішення (крім управління і розпо-

ділу потужностей та інвестиційного планування, що належить до компетенції суб’єктів господарювання, які провадять діяльність 
з передачі електричної енергії чи транспортування природного газу, а також рішень, що приймаються виключно за погоджен-
ням з Кабінетом Міністрів України)» замінити словами «відповідно до законодавства та статутів цих суб’єктів господарювання»;

2) пункт 41 викласти в такій редакції:

«41. У межах розподілу повноважень між першим заступником Міністра та заступниками Міністра в Міненерго визначається 
заступник Міністра, який самостійно та незалежно від Міністра, першого заступника Міністра та інших заступників Міністра ви-
конує завдання з питань управління об’єктами державної власності та/або управління корпоративними правами держави у ста-
тутному капіталі суб’єктів господарювання, які діють на підставі ліцензії на провадження діяльності з транспортування природ-
ного газу або на підставі ліцензії на провадження діяльності з передачі електричної енергії (у тому числі корпоративними права-
ми держави у статутному капіталі господарських організацій, які володіють корпоративними правами у статутному капіталі та-
ких суб’єктів господарювання). 

Зазначений заступник Міністра забезпечує дотримання вимог щодо функціональної, адміністративної, операційної незалеж-
ності та самостійності таких суб’єктів господарювання у прийнятті рішень, а також відокремлення таких суб’єктів господарюван-
ня відповідно до Законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про ринок природного газу» та не повинен брати участь у 
діяльності Міненерго, пов’язаній із забезпеченням формування державної політики з питань виробництва/видобутку та постачан-
ня електричної енергії/природного газу.

Міненерго під час виконання функцій з управління державним майном, що використовується у процесі провадження діяльнос-
ті з передачі електричної енергії, з транспортування та/або зберігання природного газу, забезпечує незалежність оператора систе-
ми передачі електричної енергії та оператора газотранспортної системи у прийнятті рішень щодо використання, експлуатації, об-
слуговування, планування, розвитку та фінансування відповідно до Законів України «Про ринок електричної енергії», «Про ринок 
природного газу», «Про Кабінет Міністрів України» та Господарського кодексу України зазначеного майна, переданого оператору 
системи передачі електричної енергії та оператору газотранспортної системи на праві господарського відання. 

Контроль за забезпеченням Міненерго такої незалежності здійснюється уповноваженою особою з питань відповідності, яка 
контролює виконання програми відповідності Міненерго та подає НКРЕКП щорічний звіт для публікації. Діяльність уповноваже-
ної особи з питань відповідності спрямовується та координується Міністром з урахуванням розподілу повноважень між першим 
заступником Міністра та заступниками Міністра.»;

3) у пункті 10: 
підпункт 211 викласти в такій редакції:
«211) затверджує програму відповідності, підписує інші акти Міненерго для забезпечення незалежності операторів системи пе-

редачі електричної енергії та  газотранспортної системи;»;
доповнити пункт підпунктом 212 такого змісту:
«212) визначає в межах розподілу повноважень між першим заступником Міністра та заступниками Міністра заступника Міні-

стра, який самостійно та незалежно від Міністра та інших заступників Міністра виконує завдання з питань, визначених пунктом 41 
цього Положення, та забезпечує його незалежність;»;

4) пункт 12 доповнити підпунктом 71 такого змісту:
«71) визначає за погодженням з Міністром та за попередньою консультацією з НКРЕКП з числа державних службовців апара-

ту Міненерго уповноважену особу з питань відповідності;».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 15 вересня 2021 р. № 1118-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, 
передбачених Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку 

та захисту інформації на 2021 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити в межах загального обсягу бюджетних при-

значень, передбачених Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації на 2021 рік у загальному фон-
ді державного бюджету, перерозподіл видатків шляхом:

1) зменшення обсягу:
видатків розвитку за програмою 6641020 «Розвиток і модернізація державної системи спеціального зв’язку та захисту інфор-

мації» на суму 30 000 тис. гривень;
видатків споживання за програмою 6641050 «Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері зв’язку за-

кладами вищої освіти» на суму 3 000 тис. гривень;
2) збільшення обсягу видатків за програмою 6641010 «Забезпечення функціонування державної системи спеціального зв’язку 

та захисту інформації» на суму 33 000 тис. гривень (у тому числі видатків споживання на суму 3 000 тис. гривень та видатків роз-
витку на суму 30 000 тис. гривень).

2. Забезпечити:
Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації — погодження перерозподілу видатків державно-

го бюджету, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 вересня 2021 р. № 1154-р 
Київ

Деякі питання правління акціонерного товариства «Національна 
акціонерна компанія «Нафтогаз України»

1. Припинити повноваження членів правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 
Переломи Сергія Віталійовича та Теклюка Ярослава Володимировича.

2. Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку членів правління акціонерного товариства «Національна ак-
ціонерна компанія «Нафтогаз України», виконання обов’язків членів правління зазначеного товариства на директора з управлін-
ня персоналом та соціальної політики акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Бойченко 
Олену Валеріївну, радника голови правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Во-
ловика Владислава Валерійовича, радника голови правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафто-
газ України» з питань видобутку газу Калугіна Маврікія Анісімовича, голову казначейських операцій — начальника казначейсько-
го департаменту акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Чумака Романа Миколайовича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

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

Оголошення про виклик до суду 
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвину-

вальний акт із реєстром матеріалів досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні за  № 52020000000000455 від 20 липня 2020 ро-
ку, в якому Немерюк Андрій Іванович обвинувачується у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.  2 ст. 28-ч. 2  
ст. 366 КК України,  та Модлінський Микола Володимирович обвину-
вачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5  
ст. 191, ч. 2 ст. 28-ч. 2 ст. 366 КК України. 

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 27 липня 2021 при-
значено підготовче судове засідання у кримінальному провадженні  
№ 52020000000000455 від 20 липня 2020 року. У зв’язку з чим викли-
кається Немерюк Андрій Іванович, 06 серпня 1973 року народження, 
який народився в Кавказькому районі Краснодарського краю Російської 
Федерації, громадянин України,  зареєстрований та проживає за адре-
сою: м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 44, який обвинувачується у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2  
ст. 28-ч. 2 ст. 366 КК України, в судове засідання, яке відбудеться 04 
жовтня 2021 року о 12:30 год.  у приміщенні Вищого антикорупційно-
го суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий суддя: Задо-
рожна Л. І., судді: Шкодін Я. В., Федоров О. В.

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

ПОВІСТКА 
про виклик Буквича О. В.

Буквич Олексій Віталійович, 13.05.1982 р.н., останнє відоме міс-
це реєстрації та проживання: Сумська область, Роменський район,  
с. Заклимок, вул. Молодіжна, буд. 32,  на підставі ст.ст. 133, 135, 276, 
278 КПК України, Вам необхідно з’явитися 05.10.2021 в період часу з 
09:00 до 14:00 до службового кабінету № 7 слідчого відділу 2 управління 
(з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління 
Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, до старшо-
го слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Ма-
ріуполь Донецької області) Головного управління Служби безпеки Укра-
їни в Донецькій та Луганській областях майора юстиції Заїки Вадима Ва-
сильовича, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Морських 
Десантників, 20, для вручення повідомлення про підозру у кримінально-
му провадженні № 42017200000000047, внесеному до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань 31.07.2017, за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 11, 12, 13 жовтня 2021 року в пе-
ріод часу з 09:00 до 18:00 для допиту в якості підозрюваного та прове-
дення інших процесуальних дій.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик слідчого 
без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, на-
стають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Повістка про виклик
Підозрюваний Леппик Іллар, 24.04.1986 р.н., відповідно до статті 133, 

ч. 8 ст. 135 Кримінального процесуального кодексу України викликаєть-
ся о 10 год. 00 хв. 05 жовтня 2021 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ 
Служби безпеки України Петращука Ю. О. у каб. 452 за адресою: пров. 
Аскольдів, 3-А, м. Київ, тел. 044-281-51-60, для вручення повідомлення 
про підозру, допиту в якості підозрюваного у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, у кримінальному 
провадженні № 22014000000000489 від 28.10.2014. 

Повістка про виклик
Підозрюваний Леппик Іллар, 24.04.1986 р.н., відповідно до статті 133, 

ч. 8 ст. 135 Кримінального процесуального кодексу України викликаєть-
ся о 10 год. 00 хв. 06 жовтня 2021 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ 
Служби безпеки України Петращука Ю. О. у каб. 452 за адресою: пров. 
Аскольдів, 3-А, м. Київ, тел. 044-281-51-60, для вручення повідомлення 
про підозру, допиту в якості підозрюваного у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, у кримінальному 
провадженні № 22014000000000489 від 28.10.2014. 

Повістка про виклик
Підозрюваний Леппик Іллар, 24.04.1986 р.н., відповідно до статті 133, 

ч. 8 ст. 135 Кримінального процесуального кодексу України викликаєть-
ся о 10 год. 00 хв. 07 жовтня 2021 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ 
Служби безпеки України Петращука Ю .О. у каб. 452 за адресою: пров. 
Аскольдів, 3-А, м. Київ, тел. 044-281-51-60, для вручення повідомлення 
про підозру, допиту в якості підозрюваного у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, у кримінальному 
провадженні № 22014000000000489 від 28.10.2014. 

Приватне акціонерне товариство «Компанія «Індустріальна», код ЄДРПОУ  
32920354 (далі іменується — Товариство) повідомляє, що 22 вересня 2021 р. 
Позачерговими Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про при-
пинення Товариства  шляхом  перетворення в Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Компанія «Індустріальна»  відповідно до чинного законодав-
ства України.

Вимоги кредиторів приймаються у письмовій формі протягом двох міся-
ців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Това-
риства шляхом перетворення на порталі електронних сервісів у порядку, ви-
значеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з 
Єдиного державного реєстру. Заявлення кредиторами вимог приймаються 
у письмовій формі за місцезнаходженням Товариства: Україна, 01032, місто 
Київ, проспект Перемоги, 65.

Тернопільський міськрайонний суд викликає обвинуваченого у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України Баркова Сер-
гія Миколайовича, 28.10.1973 року народження, який зареєстрований за адресою:  
м. Луганськ, вул. Владімірская, 35, у судове засідання, яке проводитиметься в 
порядку спеціального судового провадження та відбудеться 05 жовтня 2021 ро-
ку о 14 год. 30 хв. в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного су-
ду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі). 

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

У разі неявки обвинуваченого Баркова С. М. в судове засідання, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.  

Суддя Т. Багрій

Державне підприємство «Остерське лісове господарство» (код  
ЄДРПОУ 00993544) повідомляє, що наказом Державного агентства лісо-
вих ресурсів України від 27.09.2021 № 542 прийнято рішення про при-
пинення діяльності юридичної особи шляхом реорганізації, а саме шля-
хом приєднання до Державного підприємства «Чернігівське лісове гос-
подарство» (Код ЄДРПОУ 00993490).

Кредитори можуть заявити свої письмові вимоги протягом двох міся-
ців з дня опублікування цього повідомлення.

Письмові вимоги приймають за адресою: 17044, Чернігівська об-
ласть, Козелецький район, м. Остер, вул. 1 Травня, 8.

Голова ліквідаційної комісії В. Д. ЄЛЕНИЧ. 
тел. моб. 067 637-18-81
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Підозрюваному Погорелому Олександру Леонідовичу, 28.07.1976 р.н., відповідно до вимог 
ст.ст. 42, 133, 135 та 297-5 КПК України, необхідно з’явитися 05 жовтня 2021 року о 10 год. 00 хв. 
до каб. № 49 слідчого відділу Управління СБ України в Полтавській області за адресою: м. Полта-
ва, вул. Соборності, 40 (т. 0532-51-19-20), до старшого слідчого в ОВС Войтанніка Є. В. для про-
ведення слідчих (процесуальних) дій (допит як підозрюваного, повідомлення про завершення 
досудового розслідування та відкриття матеріалів досудового розслідування) у якості підозрю-
ваного за Вашою участю та захисника у кримінальному провадженні №42014110350000270 від 
17.12.2014 за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

ч. 7 ст. 42 КПК України
7. Підозрюваний, обвинувачений зобов’язаний:
1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливос-

ті прибути за викликом у призначений строк — заздалегідь повідомити про це зазначених осіб.
ст. 138 КПК України 
Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні об-

ставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, по-

дорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагіт-

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

му життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
ст. 139 КПК України. 
Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представ-

ник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Ко-
дексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик 
або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив 
про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:

від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбут-
тя на виклик слідчого, прокурора;

від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття 
на виклик слідчого судді, суду.

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

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (не-

прибуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та 
оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеці-
ального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Приватний нотаріус Царичанського районного 

н/о Дніпропетровської обл. Сало Вікторія Володимирівна 

сповіщає про відкриття спадкової справи після померлого 

28 лютого 2021 року Ніколіна Віктора Івановича. Спадкоємців 

прохання звертатися за адресою: 51000, Дніпропетровська обл., 

Царичанський р-н, смт Царичанка, вул. Першотравнева, 3, 

тел. 0506084235.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Скляро-
ва Анатолія Миколайовича, 18.05.1964 р. н., уродженця та меш-
канця м. Донецьк, вул. Аляб’єва, 20, кв. 6, як обвинуваченого у 
кримінальному провадженні №296/10813/20 1-кп/296/193/21 за 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, в підготовче судове засідан-
ня під головуванням судді Аксьонова В. Є., яке призначено на 06 
жовтня 2021 року на 14 год. 00 хв. в приміщенні Корольовсько-
го районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, май-
дан Соборний, 1, каб. 106.

Приватний нотаріус Царичанського районного 

н/о Дніпропетровської обл. Сало Вікторія Володимирівна 

сповіщає про відкриття спадкової справи після померлого 

24 лютого 2021 року Шапошника Леоніда Олександровича. 

Спадкоємців прохання звертатися за адресою: 51000, 

Дніпропетровська обл., Царичанський р-н, смт Царичанка, 

вул. Першотравнева, З, тел. 0506084235

Оголошення  
про припинення підприємства

Згідно з наказом Державного Агентства лісових ресурсів Укра-
їни № 554 від 27.09.2021 року прийнято рішення щодо припинен-
ня Державного підприємства «Спеціалізоване лісогосподарське 
агропромислове підприємство «Карпатський держспецлісгосп», 
код ЄДРПОУ 05398473 (смт Путила, вул. Українська, 216 Путиль-
ського (нині Вижницького) району Чернівецької області, 59101. 
Голова ліквідаційної комісії Слижук Василь Васильович. Заяви 
кредиторів приймаються протягом двох місяців від дня публіка-
ції даного оголошення. 

Приватний нотаріус Білоцерківського районного нотаріально-

го округу Київської області Іванчишина Л. Г., б-р Олександрій-

ський, буд. 145, прим. 2, м. Біла Церква, Білоцерківський р-н, 

Київська обл., 09119, тел./факс (04563) 6-10-39, повідомляє про 

відкриття спадщини на майно після померлої 15.04.2021 року 

ДОРОШЕНКО МАРІЇ ІВАНІВНИ, 06.08.1941 р. н. Спадкоємці по-

мерлої викликаються до приватного нотаріуса для з’ясування 

повного кола спадкоємців.

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів (аукціону)  

з продажу активів (майна) 
АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»

Номер лота: G22N020758
Найменування активу/ 
стислий опис активу 

Нежитлове приміщення: на техніч-
ному поверсі житлового будинку 
літ А-8, 10, 12 нежитл. приміщення 
№75, поз. 1-11 заг. площею 144,4 
кв.м. за адресою: Дніпропетровська 
обл., м. Дніпро, пр. Пушкіна,  
буд. 15, прим. №75

Місце проведення аукціону: https://prozorro.sale/
Дата проведення аукціону: 06.10.2021
Час проведення аукціону: Точний час початку проведення від-

критих торгів (аукціону) вказується 
на веб-сайті: https://prozorro.sale/

Детальна інформація по лоту  
(початкова ціна, правила 
участі в аукціоні)

https://www.fg.gov.ua/lot/165899

Товариство з обмеженою відповідальністю «Тінспіріт Медіа» 
(Ідентифікаційний код юридичної особи 40636871) повідомляє, 
що рішенням засновника (учасника) юридичної особи або упо-
вноваженого ними органу прийнято рішення про припинення ді-
яльності юридичної особи в результаті ліквідації.

Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Тін-
спіріт Медіа» призначено Тугучову Анастасію Сергіївну. Письмові 
вимоги кредиторів розглядаються до 29.11.2021 р. Письмові ви-
моги приймають за адресою: 04212, Україна, м. Київ, вул. Мар-
шала Тимошенка, будинок 2Л , офіс 10.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
Каніщі Вікторію Валеріївну, 20.11.1969 року наро-
дження, як обвинувачену в судове засідання по кри-
мінальному провадженню №42015110330000017, 
внесеного до ЄРДР 13.03.2015 року за обвинувачен-
ням Каніщі Вікторії Валеріївни у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 
ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України, яке призначено на 15 
год. 30 хв. 07 жовтня 2021 року. 

Здійснювати спеціальне судове провадження сто-
совно обвинуваченої Каніщі Вікторії Валеріївни у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України. 

Суддя О. В. Мєлєшак

Повістка про виклик обвинуваченої до суду

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, 
що 06.10.2021 року о 9 год. 40 хв. буде проводити-
ся підготовче судове засідання у кримінальному про-
вадженні № 42016000000002380, по обвинуваченню 
Шаповал Анастасії Володимирівни, 06.09.1983 р. н., 
у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачена 
Шаповал Анастасія Володимирівна.

Справу розглядає колегія суддів у складі голову-
ючого судді Скуби А. В., суддів Домарєва О. В., Про-
салової О. М.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, 
каб. 17.

Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Ко-
шиця, 5-А.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, 
що 06.10.2021 року о 09 год. 45 хв. буде проводити-
ся підготовче судове засідання у кримінальному про-
вадженні № 22020011000000010 по обвинуваченню 
Харути Миколи Петровича, 24.03.1957 р. н., обвину-
ваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 111 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений 
Харута Микола Петрович.

Справу розглядає колегія суддів у складі голову-
ючого судді Скуби А. В., суддів Домарєва О. В., Про-
салової О. М .

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, 
каб. 17.

Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Ко-
шиця, 5-А.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що о 
15 год. 00 хв. 07 жовтня 2021 року буде проводитися під-
готовче судове засідання у кримінальному проваджен-
ні № 42021010000000005, за обвинуваченням Кабашно-
го Олександра Володимировича, 13.03.1968 р. н., у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 438 КК України. Крім того, повідомляємо про по-
становлення процесуальних рішень, а саме: ухвала про 
призначення захисника та про відкладення підготовчого 
судового засідання.

У судове засідання викликається обвинувачений Ка-
башний Олександр Володимирович. Підготовче судо-
ве засідання буде проводитись під головуванням судді 
Бондаренко М. С.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. 
15. Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Ко-
шиця, 5-А.

Дарницький районний суд м. Києва викликає  
Белоусова Едуарда Феліксовича, 27.07.1958 р. н. 
(який зареєстрований та проживає за адресою: вул. 
Блюхера, буд. 21, кв. 65, м. Сімферополь, АР Крим, 
Україна), обвинуваченого у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, у судове засідання, призначене 06.10.2021 
року о 10 год. 45 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно ма-
ти документ, що посвідчує особу. Судове засідання 
у кримінальному провадженні відбудеться в примі-
щенні Дарницького районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.

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

Суддя Коляденко П. Л.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду 

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, 
що 06.10.2021 року о 09 год. 50 хв. буде проводити-
ся підготовче судове засідання у кримінальному про-
вадженні №42016000000002626 по обвинуваченню 
Власенка Антона Павловича, 27.04.1982 р.н., у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України. 

В судове засідання викликається обвинувачений 
Власенко Антон Павлович. 

Справу розглядає колегія суддів у складі голову-
ючого судді Скуби А. В., суддів Домарєва О. В., Про-
салової О. М. 

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, 
каб. 17. 

Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Ко-
шиця, 5-А.

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження 
№ 1-кп/761/413/2020 за обвинуваченням Безазієва 
Лентуна Романовича за ознаками злочину, передба-
ченого за ч. 1 ст. 111 КК України. 

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кри-
мінальному провадженню відбудеться 07 жовтня 
2021 року о 09:30 в приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ,  
вул. Дегтярівська, 31 А, каб.513. 

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 П. Л. Слободянюк

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає у якості обвинуваченого: Півня Артема Миколайовича  
(к/п № 42016200350000049), обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, для 
розгляду кримінального провадження та повідомляє, що су-
довий розгляд по суті відбудеться: стосовно Півня А. М. — 
12.10.2021 р. о 09 год. 30 хв., в приміщенні Святошинського 
районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Ко-
лоса, 27-А, каб. 710.

Півень А. М. повідомляються про те, що ухвалою суду 
від 10.04.2019р. прийнято рішення про здійснення стосов-
но нього спеціального судового провадження. Разом з тим 
повідомити про проведення судових дебатів в даному судо-
вому засіданні. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Суддя Новик В. П.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА ПІДГОТОВЧЕ СУДОВЕ ЗАСІДАННЯ  
ЗА ОБВИНУВАЧЕННЯМ ЖУРАВКО ОЛЕКСІЯ ВАЛЕРІЙОВИЧА,  

ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 332-1 КК УКРАЇНИ 
Обвинувачений Журавко Олексій Валерійович, 21.04.1974 ро-

ку народження, останнє відоме місце проживання: Херсонська обл.,  
м. Олешки, вул. Житлоселище, 21, кв. 57, відповідно до абз. 5 ч. 3  
ст. 323 КПК України повідомляється про те, що 02.03.2021 року  
Херсонським міським судом Херсонської області по кримінально-
му провадженню №22015230000000011 за обвинуваченням Журавко 
Олексія Валерійовича за ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст.258-3, ч. 1 ст. 332-1 КК 
України постановлено ухвалу про призначення підготовчого судового 
засідання. 

Також Журавко О. В. повідомляється про те, що йому необхід-
но з’явитися 07.10.2021 року о 10-30 год. у каб. 201 до Херсонсько-
го міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Ма-
яковського, 6/29 для участі у розгляді кримінального проваджен-
ня №22015230000000011, справа №766/3161/21 за ч. 2 ст. 109, ч. 1  
ст. 258-3, ч. 1 ст. 332-1 КК України як обвинуваченого. 

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

Суддя Дорошинська В. Е.

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

СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
Обвинувачений Бардачов Андрій Юрійович, 02.12.1981 року наро-

дження, останнє відоме місце проживання: м. Херсон, вул. Лавреньо-
ва, буд. 11, кв. 33, відповідно до абз.5 ч. 3 ст. 323 КПК України, повідо-
мляється, що по кримінальному провадженню №22016730000000025 
за його обвинуваченням за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 258 КК України, 
22.01.2019 року Херсонським міським судом Херсонської області по-
становлена ухвала про призначення судового розгляду у порядку спеці-
ального судового провадження (in absentia) на підставі обвинувального 
акта по даному кримінальному провадженню. 

Також повідомляємо, що Бардачову А. Ю. необхідно з’явитися для 
участі у розгляді цього кримінального провадження як обвинувачено-
му 07.10.2021 року о 09:00 год. у каб. 703 Херсонського міського су-
ду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського 6/29. 

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

Суддя Зубов О. С.

ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ БУСЛАВА АНДРІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА  
ТА ІБРАГИМОВОЇ ФЕРІДЕ АНВЕРІВНИ

Національне антикорупційне бюро України повідомляє підозрюва-
ного Буслава Андрія Анатолійовича, 23.02.1966 року народження, уро-
дженця м. Запоріжжя, українця, громадянина України, останнє відоме 
місце реєстрації та проживання: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. 
Ярославська, буд. 138, та підозрювану Ібрагимову Феріде Анверівну, 
23.09.1975 року народження, останнє відоме місце реєстрації та про-
живання за адресою м. Донецьк, вул. Куйбишева, 31-в, про те, що зі-
брані під час досудового розслідування кримінального провадження  
№ 42014080400000012 від 23.09.2014 року докази є достатні-
ми для складання обвинувального акта. Повідомляємо про завер-
шення досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 42014080400000012 та надання доступу до матеріалів досудового 
розслідування, з якими можна ознайомитися у приміщенні Національ-
ного антикорупційного бюро України у м. Києві по вул. Василя Сурико-
ва, 3, починаючи з 9 год. 00 хв. 01.10.2021.

Детектив Національного бюро: Квакуша А. С.,  
тел.: (044) 246-33-98.

Втрачено посвідчення судноводія малого/маломірного судна, 

власник Мільцарик Олексій Анатолійович, 

вважати недійсним.

24.09.2021 Національний банк України прийняв рішення про ви-
ключення з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів  
ТОВ «УПРАВЛІННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЮ СТРАХОВКОЮ-УЄС» (код ЄДРПОУ 
43270195) на підставі поданої ним заяви.

Судновий білет 
на ім’я Тищенко Владіслав Едуардович на човен «Прогресс-2» 

1980 року побудови з бортовим номером УДБ-338К був втрачений, 
вважати його недійсним.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 2 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +1  +6 +12  +17 Черкаська +1  +6 +12  +17
Житомирська +1  +6 +12  +17 Кіровоградська +1  +6 +11  +16
Чернігівська +1  +6 +11  +16 Полтавська +1  +6 +10  +15
Сумська +1  +6 +10  +15 Дніпропетровська +1  +6 +11  +16
Закарпатська +4  +9 +13  +18 Одеська +3  +8 +12  +17
Рівненська +1  +6 +11  +16 Миколаївська +1  +6 +12  +17
Львівська +2  +7 +13  +18 Херсонська +1  +6 +11  +16
Івано-Франківська +2  +7 +13  +18 Запорізька +1  +6 +11  +16
Волинська +2  +7 +12  +17 Харківська +1  +6 +11  +16
Хмельницька +1  +6 +11  +16 Донецька +1  +6 +11  +16
Чернівецька +1  +6 +12  +17 Луганська +1  +6 +10  +15
Тернопільська +2  +7 +12  +17 Крим +2  +7 +11  +16
Вінницька +1  +6 +13  +18 Київ +3  +5 +14  +16
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Мета ферми — створення циклу, який дає змогу 
підтримувати життя бджіл протягом року

У Дубаї відкрили ферму 
з розмноження бджіл

ПРИРОДА. Бджоли та інші комахи-запилювачі забезпечують 
третину харчових продуктів у світі. Але зміна клімату, шкідники 
та паразити ставлять їхнє існування під загрозу. У Дубаї приду-
мали, як захистити корисних комах. У горах створили ферму, 
на якій розмножують бджіл і намагаються подовжити їхній жит-
тєвий цикл, щоб він не обмежувався тривалістю теплого сезо-
ну, коли бджоли збирають мед. Фермою володіє компанія, яка 
має пасіки в 45 точках Об’єднаних Арабських Еміратів, Єгип-
ту та Саудівської Аравії, повідомляє CNN. На фермі з розмно-
ження бджіл понад 3 тисячі вуликів, вона здатна вивести  до 
15 тисяч бджолиних маток за три місяці та мільйони робочих 
бджіл за рік.

Зазвичай пасічники на Близькому Сході протягом теплих мі-
сяців купують бджіл для виробництва меду, але вони часто ги-
нуть від літньої спеки. Основна мета ферми — створення ци-
клу, який дає змогу підтримувати життя бджіл протягом року. 
Це вдається зробити за допомогою схрещування місцевих ви-
дів бджіл з особливим видом, який ліпше пристосовується до 
посушливого клімату. Працівники ферми викуповують бджіл у 
місцевих пасічників та утримують їх протягом спекотного періо-
ду в ізольованих вуликах, в яких нижча температура. Спеціаліс-
ти стверджують, що це знижує рівень смертності бджіл до 30%.

Не поспішайте викидати у смітник
ПРАВИЛА ЖИТТЯ. Біль-

шість жителів Бельгії не повніс-
тю розуміють написи на продук-
тових етикетках з інформацією 
про термін придатності харчо-
вих продуктів. Це призводить 
до того, що один із трьох спожи-
вачів викидає у смітник цілком 
придатну до вживання їжу. 

Згідно з дослідженням, яке 
провели три найбільші про-
дуктові оптові компанії Бельгії, 
близько 75% опитаних не ро-
зуміли різниці між позначками 
«найкраще вжити до» та «вжи-
ти до». 

«Ми помічаємо, що дедалі 
більше споживачів усвідомлю-
ють проблему надмірних харчо-
вих відходів, але вони, як пра-
вило, не знають, що багато про-
дуктів безпечні для вживання 
після закінчення терміну при-
датності, — сказала представ-
ниця федерального агентства 
з безпеки харчових продуктів 
Бельгії Елен Бонте.  За її сло-
вами, необхідно точно дотри-
муватися терміну придатності 
м’яса й риби: — Але продукти з 
маркуванням «найкраще вжи-
ти до» —  шоколад або макаро-
ни — можна спокійно їсти і після  
закінчення вказаної дати».

Мережа бельгійських супер-
маркетів та громадські активіс-

ти розпочали спеціальну кампа-
нію з боротьби з харчовими від-
ходами. Головне гасло кампанії 
«Подивись, понюхай, спробуй 
на смак». Вона радить покуп-
цям саме у такий спосіб переві-
ряти продукти перед тим як ви-
кинути. Якщо смак, запах і тек-
стура не змінилися, то він без-
печний до вживання. Проте як-

що дата на етикетці їжі чи на-
пою з маркуванням «вжити до» 
вже минула, то їх краще вики-
нути,  навіть якщо вони все ще 
мають гарний вигляд і нормаль-
ний смак.

Цю кампанію Too Good To Go 
(з англійської занадто  добре, 
щоб викидати) започаткували 
у Бельгії до Міжнародного дня 

поінформованості про втрати 
та відходи харчових продуктів, 
який проходить під егідою ООН 
і мета якого — зменшити кіль-
кість продуктових відходів у сві-
ті. Кампанію підтримує бельгій-
ський уряд, який сподівається 
за допомогою просвітницьких 
заходів скоротити втрати хар-
чів на 30%.  

Не розуміючи написи на продуктових етикетках про термін придатності, один із трьох 
споживачів викидає у смітник цілком придатну до вживання їжу

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

Уперше в арабському світі уряд Тунісу очолила жінка
ГЕНДЕР. Президент Туні-

су Каїс Саїд призначив Над-
жлу Боден Ромдан прем’єр-
міністром. Вона стала першою 
жінкою на цій посаді в араб-
ському світі. 

«Уперше в історії країни 
жінка очолила уряд. Це вели-
ка честь для Тунісу й туніських 
жінок», — заявив Каїс Саїд.

63-річна Наджлу Боден 
Ромдан працювала у міністер-
стві вищої освіти країни. Вона 
обійме посаду прем’єра тоді, 
коли демократичні здобутки 
революції 2011 року опинили-
ся під загрозою. Новому уряду 
доведеться у стислий термін 
шукати фінансову підтримку 
для бюджету та виплати держ-
боргу держави після того, як у 
липні було призупинено пере-
говори з МВФ. У липні в Туні-
сі пройшли маніфестації, учас-

ники яких вимагали розпус-
ку парламенту, зміни політич-
ного режиму та притягнення 
до відповідальності винних у 
погіршенні епідемічної та со-
ціально-економічної ситуації.  
Президент Каїс Саїд про-
вів нараду із представниками 
служб безпеки та військовими 
для обговорення ситуації, що 
склалася, після чого оголосив 
про призупинення діяльності 
Асамблеї народних представ-
ників, скасування парламент-
ської недоторканності депута-
тів і відставку прем’єр-міністра 
Хішама Машиші.

Після рішення президента 
Тунісу про відставку прем’єра 
біля будівлі парламенту краї-
ни почалися зіткнення. У сто-
лицю ввели урядові війська та 
запровадили комендантську 
годину. Наджлу Боден Ромдан стала першою жінкою на цій посаді

Таблетка проти COVID-19
ПАНДЕМІЯ. Американ-

ська фармацевтична компа-
нія Pfizer оголосила, що роз-
почала масштабне клінічне 
випробування таблеток про-
ти COVID-19, щоб перевірити,  
чи знижують вони ризик зара-
зитися в людей, які перебува-
ють поруч з інфікованим.

За словами головного на-
укового співробітника ком-
панії Pfizer’s World Research, 
Development and Medical Мі-
каеля Долстена, ця антиві-
русна таблетка дасть змо-
гу запобігти розмноженню ві-
русу і може стати дієвим до-
повненням до вакцини проти 
COVID-19. 

«Беручи до уваги, що коро-
навірус і надалі поширюється 
у світі, ми переконані: щоб його 

зупинити, необхідно мати ефек-
тивні методи лікування тих, хто 
заразився, і тих, хто був у кон-
такті із хворими. Це доповнить 
дію вакцин і допоможе бороти-
ся з інфекцією», — сказав Міка-
ель Долстен. За його словами, 
у разі успіху нового препарату 
така терапія могла б допомог-
ти зупинити вірус на ранніх ста-
діях, до того, як він істотно по-
шириться.

Ці таблетки мають дві осно-
вні переваги. Їх можна давати 
людям, які вже хворіють, щоб 
знизити ризик виникнення сер-
йозних ускладнень. Вони запо-
бігають розвиткові коронавірус-
ної інфекції в тих, хто контакту-

вав із хворим. Таблетку можна 
вживати за перших ознак за-
раження вірусом або щойно ви 
дізналися, що спілкувалися із 
хворим. Препарат слід засто-
совувати із профілактичною до-
зою ритонавіру, який викорис-
товують для лікування СНІДу.

Наразі ліки випробовують се-
ред осіб, яким виповнилося 18 
років, загалом група з 2660 здо-
рових дорослих учасників, у ро-
динах яких є людина з діагнос-
тованою коронавірусною інфек-
цією. До цього часу було про-
ведено клінічне випробування 
препарату для оцінки ефектив-
ності таблеток у людей, які вже 
заражені COVID-19. 
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