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

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів про 
зміни до Кримінального кодексу в частині посилення 
відповідальності за подібні злочини 

На тлі ковіду  
не забуваймо про грип

ЕПІДСЕЗОН. В Україну вже надходять вакцини проти гри-
пу від трьох виробників, а саме: Ваксігрип®Тетра  (очікуєть-
ся 850 тисяч доз); Інфлувак® Тетра (очікується 200 тисяч 
доз) і Джісі Флю Квадривалент (очікується 200 тисяч доз). 
Загалом у Центрі громадського здоров’я прогнозують отри-
мати в цьому епідемічному сезоні 1,25 мільйона доз вакцин 
від грипу.

За даними Держлікслужби, на 1 жовтня видано позитивні 
висновки про відповідність медичних імунобіологічних препа-
ратів вимогам державних і міжнародних стандартів на майже 
151 тисячу доз вакцини Джісі Флю Квадривалент. 61 тисячу 
доз вже можна придбати в аптечній мережі. У наявності 85 ти-
сяч доз Ваксігрип®Тетра. У першій половині жовтня очікуєть-
ся 350 тисяч доз, у другій половині місяця — ще 270 тисяч доз.

На сторінці центру у фейсбуці повідомляють, що другий рік 
поспіль співпрацюють із програмою PIVI, завдяки якій у ме жах 
гуманітарної допомоги Україна отримає 30 тисяч доз вакцин 
від грипу для щеплення медичних працівників.

РОМАН АБРАМОВСЬКИЙ:

ЦИФРА ДНЯ

3,5%
становитиме, за свіжими прогнозами 

Світового банку, зростання ВВП України 
2022 року.  А в 2023 році — 3,7%

«Досі кримінальні злочини 
проти природи належали 

до правопорушень 
невеликої тяжкості. 

Тепер ми значно 
посилюємо санкції для 

невідворотності 
покарання».

Країна буде з теплом

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Уряд жорстко припинятиме 
спроби відключити соціальну інфраструктуру від газу  
або нажитися на цьому
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ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Завдяки вдалому пілотному проєкту 
з нового року надання безвідсоткової 
поворотної фінансової допомоги на 
відкриття власної справи поширять  
на всю країну

ФІНАНСИ

На прикладі Тернопілля 
«Урядовий кур’єр» аналізує, 
як у громадах впроваджують 
заходи, які  унеможливили б 
домашнє насилля 
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ЦИТАТА ДНЯ

Спільна пам’ять об’єднує заради гідного майбутнього людства
ДИПЛОМАТІЯ. Чимало інозем-

них гостей вшанували вчора пам’ять 
жертв Бабиного Яру. Для цього у 
столицю України прибули президен-
ти Ізраїлю Іцхак Герцог і ФРН Франк-
Вальтер Штайнмаєр. 

Спершу німецький гість побував 
у селі Корюківка на Чернігівщині, де 
поклав квіти до монумента жертвам 
трагедії, яка сталася там 1943 року. 
Того самого дня він зустрівся з укра-
їнським та ізраїльським колегами й 

зі скорботною місією відвідав Бабин 
Яр, де були присутні перші особи на-
шої держави. До жалобних заходів 
увечері долучилися голови парла-
ментів Австрії, Чехії, Швеції, Словач-
чини, Польщі, Грузії.  

А напередодні із Президентом 
Держави Ізраїль зустрівся Прем’єр-
міністр Денис Шмигаль. Сторони об-
говорили співпрацю в торговельно-
економічній, науково-технічній і ме-
дичній галузях, повідомляє департа-

мент комунікацій Секретаріату Кабі-
нету Міністрів. 

У контексті чинності з початку 
року угоди про вільну торгівлю Де-
нис Шмигаль висловився так: «На-
брання чинності угоди стало важ-
ливим етапом розвитку україн-
сько-ізраїльських відносин. Вона 
покликана сприяти лібералізації 
торгівлі, створенню прозорих пра-
вил ведення бізнесу та нових умов 
торгівлі».

Одним із перспективних напря-
мів двосторонньої взаємодії Україна 
вважає обмін досвідом і вивчення із-
раїльської практики державної під-
тримки розвитку новітніх технологій, 
комерціалізації наукових досліджень, 
створення стартапів, заохочення ін-
вестицій у наукові дослідження.

Прем’єр-міністр відзначив дво-
сторонню взаємодію і в медичній та 
фармацевтичній галузях: «З огляду 
на значний досвід Ізраїлю в цьому 

напрямі Україна зацікавлена в обмі-
ні інформацією із психологічної реа-
білітації для ветеранів та учасників 
бойових дій, запровадженні співпра-
ці у наданні реабілітаційних послуг 
особам з інвалідністю».

Іцхак Герцог підтвердив готов-
ність співпрацювати в галузі новіт-
ніх технологій, запевнивши, що но-
вий уряд Ізраїлю готовий до інтенси-
фікації співпраці з Україною в різних 
напрямах.
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки  
і оборони України від 5 жовтня 2021 року 
«Про застосування та внесення змін до 
персональних спеціальних економічних та 
інших обмежувальних заходів (санкцій)»
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ДОКУМЕНТИ

1) позицію 322 викласти в такій редакції:
«322. Єсін Єгор
(ESIN EGOR),
народився 3 червня 1975 р.,
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації»;
2) позицію 499 викласти в такій редакції:
«499. Чантурія Іраклі
(CHANTURIA IRAKLII),
народився 29 травня 1983 р.,
уродженець Грузії,
громадянин України»;
3) позиції 549 і 550 викласти в такій редакції:
«549. Лисенко Сергій
(LYSENKO SERHII),
народився 31 серпня 1954 р.,
уродженець України,
громадянин України
550. Лобжанідзе Георгій
(LOBZHANIDZE GIORGI),
народився 8 вересня 1971 р.,
уродженець Грузії,
особа без громадянства»;
4) позицію 553 викласти в такій редакції:
«553. Ашумов Гліб Ельбрусович
(ASHUMOV HLIB),
народився 5 березня 1982 р.,
уродженець Російської Федерації,
громадянин України»;
5) позиції 556 і 557 викласти в такій редакції:
«556. Артемов Олександр
(ARTEMOV OLEKSANDR),
народився 29 березня 1968 р.,
уродженець Грузії,
громадянин України
557. Гвінцадзе Олександр
(GVINTSADZE OLEKSANDR),
народився 19 лютого 1974 р.,
уродженець Грузії,
громадянин України»;
6) позиції 563 — 596 викласти в такій редакції:
«563. Хмелідзе Георгій
(KHMELIDZE GEORGII),
народився 12 грудня 1960 р.,
уродженець Грузії,
громадянин України
564. Абдуллаєв Елшад
(ABDULLAIEV ELSHAD),
народився 2 липня 1969 р.,
уродженець Грузії,
громадянин Грузії
565. Абдуллаєв Раміль
(ABDULLAYEV RAMIL),
народився 1 березня 1981 р.,
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки
566. Агаєв Дашкин Гусейналі Огли
(AGHAYEV DASHKYN),
народився 20 січня 1986 р.,
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки
567. Агаєв Руслан
(AGHAYEV RUSLAN),
народився 4 травня 1969 р.,
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки
568. Агамалієв Афган Магаррам Огли
(AHAMALIIEV AFHAN),
народився 29 січня 1986 р.,
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин України
569. Азімзада Вугар
(AZIMZADA VUGAR),
народився 16 липня 1979 р.,
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки
570. Бабаєв Багтияр Гитаяд Огли
(BABAYEV BAKHTIYAR),
народився 25 липня 1978 р.,
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки
571. Бадіров Каміль Вахід Огли
(BADIROV KAMIL),
народився 2 листопада 1990 р.,
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки
572. Байрамов Ясаддін Наджаф Огли
(BAIRAMOV YASADDIN),
народився 10 травня 1972 р.,
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин України
573. Гахраманов Аслан Ядигар Огли
(GAHRAMANOV ASLAN),
народився 4 січня 1981 р.,
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки
574. Гурбанзаде Асім Назім Огли
(GURBANZADE ASIM),
народився 4 грудня 1994 р.,
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки
575. Гусейнов Етібар Алі Огли
(HUSEYNOV ETIBAR),
народився 18 листопада 1971 р.,
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки
576. Гусейнов Фуад Вілаят Огли
(HUSEINOV FUAD),
народився 13 травня 1986 р.,
уродженець Грузії,
громадянин України
577. Дашдаміров Єлчу
(DASHDAMIROVI ELCHU),
народився 24 січня 1986 р.,
уродженець Грузії,
громадянин Грузії
578. Джаббаров Бахруз Валіяддін Огли
(JABBAROV BAHRUZ),
народився 25 вересня 1987 р.,
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки
579. Джафарлі Шаіг Ганбар Огли
(DZHAFARLI SHAIH),
народився 16 лютого 1993 р.,
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин України
580. Зейналов Наміг
(ZEYNALOV NAMIG),
народився 21 грудня 1973 р.,
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки
581. Зейналов Расім
(ZEINALOV RASIM),
народився 3 березня 1980 р.,
уродженець Грузії,

громадянин Грузії
582. Ібішов Камран
(IBISHOV KAMRAN),
народився 27 листопада 1993 р.,
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки
583. Ібішов Канан
(IBISHOV KANAN),
народився 16 червня 1990 р.,
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки
584. Махмудов Ельчин Агалі Огли
(MAHMUDOV ELCHIN),
народився 24 серпня 1967 р.,
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки
585. Мехтієв Пейман
(MEHTIYEV PEYMAN),
народився 11 серпня 1994 р.,
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки
586. Мустафаєв Джаваншир Бахтіяр Огли
(MUSTAFAYV JHAVANSHIR),
народився 27 липня 1987 р.,
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки
587. Мухтаров Маммадгулу Фікрат Огли
(MUKHTAROV MAMMADGULU),
народився 20 березня 1988 р.,
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки
588. Нагдалієв Заур
(NAGDALIEV ZAUR),
народився 21 березня 1977 р.,
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин Російської Федерації
589. Рустамов Елмін
(RUSTAMOV ELMIN),
народився 25 липня 1991 р.,
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки
590. Сулейманов Ельвін Ільгар Огли
(SULEIMANOV ELVIN),
народився 23 березня 1994 р.,
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин України
591. Халілов Ніджат Надір Огли
(KHALILOV NIJAT),
народився 12 червня 1975 р.,
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки
592. Хасаногли Нофар
(HASANOGHLU NOFAR),
народився 1 серпня 1989 р.,
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки
593. Шукурлу Агшін Дамір Огли
(SHUKURLU AGSHIN),
народився 30 листопада 1981 р.,
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки
594. Юсіфов Сархан Сахіб Огли
(YUSIFOV SARKHAN),
народився 7 жовтня 1983 р.,
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки
595. Юсіфов Хагверді Аділ Огли
(YUSIFOV HAGVERDI),
народився 4 травня 1994 р.,
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин Азербайджанської Республіки
596. Акобджанян Самвел
(HAKOBJANYAN SAMVEL),
народився 4 січня 1982 р.,
уродженець Республіки Вірменія,
громадянин Республіки Вірменія»;
7) позиції 598 — 616 викласти в такій редакції:
«598. Аракелян Арутюн Деренікович
(ARAKELIAN ARUTIUN),
народився 29 березня 1963 р.,
уродженець Республіки Вірменія,
громадянин України
599. Барсегян Арам
(BARSEGHYAN ARAM),
народився 27 лютого 1983 р.,
уродженець Республіки Вірменія,
громадянин Республіки Вірменія
600. Манукян Ґарнік Корюнович
(MANUKYAN GARNIK),
народився 28 вересня 1986 р.,
уродженець Республіки Вірменія,
громадянин Республіки Вірменія
601. Манукян Левон
(MANUKIAN LEVON),
народився 17 жовтня 1964 р.,
уродженець Республіки Вірменія,
громадянин Республіки Вірменія
602. Манукян Самвел
(MANUKYAN SAMVEL),
народився 5 квітня 1964 р.,
уродженець Республіки Вірменія,
громадянин Республіки Вірменія
603. Мартиросян Андранік Грантович
(MARTIROSYAN ANDRANIK),
народився 11 квітня 1965 р.,
уродженець Республіки Вірменія,
громадянин Республіки Вірменія
604. Саргсян Арташес Аветікович
(SARGSYAN ARTASHES),
народився 7 грудня 1975 р.,
уродженець Республіки Вірменія,
громадянин Республіки Вірменія
605. Саркісян Карапет Маміконович
(SARKISYAN KARAPET),
народився 4 червня 1975 р.,
уродженець Республіки Вірменія,
громадянин Російської Федерації
606. Хачатрян Радік Пайлакович
(KHACHATRIAN RADIK),
народився 3 січня 1969 р.,
уродженець Республіки Вірменія,
громадянин Російської Федерації
607. Абакаров Абдулмуталім Гамзатович
(ABAKAROV ABDULMUTALIM),
народився 6 березня 1973 р.,
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації
608. Абакаров Гамзат
(ABAKAROV GAMZAT),
народився 25 березня 1992 р.,
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації
609. Абакаров Шаміль Алійович
(ABAKAROV SHAMIL),
народився 29 жовтня 1979 р.,

Додаток 6 
до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 жовтня 2021 року  
«Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних  

та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
ЗМІНИ,  

що вносяться в додаток 1 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Про застосування 
персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеного в дію Указом Президента 

України від 21 травня 2021 року № 203
1. У графах «№ з/п» та «Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професій-

на діяльність»:

уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації
610. Абулкасов Гаджи Шамільович
(ABULKASOV GADZHI),
народився 2 січня 1997 р.,
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації
611. Абулкасов Шаміль Алієвич
(ABULKASOV SHAMIL),
народився 17 березня 1966 р.,
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації
612. Гаджиєв Різван Сапігуллайович
(GADZHIEV RIZVAN),
народився 9 листопада 1985 р.,
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації
613. Гулієв Адалат Гулієвич
(GULIEV ADALAT),
народився 17 січня 1987 р.,
уродженець Азербайджанської Республіки,
громадянин Російської Федерації
614. Дадаєв Джамалутдін Магомедалієвич
(DADAEV DZHAMALUTDIN),
народився 6 липня 1980 р.,
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації
615. Дадаєв Нурутдін Магомедалієвич
(DADAEV NURUTDIN),
народився 27 травня 1977 р.,
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації
616. Маліков Каірбек
(MALIKOV KAIRBEK),
народився 6 березня 1975 р.,
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації»;
8) позиції 619 і 620 викласти в такій редакції:
«619. Гамзатов Шаміль
(GAMZATOV SHAMIL),
народився 27 жовтня 1982 р.,
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації
620. Сулейманов Магомед Магомедзакирович
(SULEYMANOV MAGOMED),
народився 26 вересня 1979 р.,
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації»;
9) позиції 622 — 626 викласти в такій редакції:
«622. Аскеров Руслан
(ASKEROV RUSLAN),
народився 27 січня 1981 р.,
уродженець Грузії,
громадянин Грузії
623. Берія Паата
(BERIA PAATA),
народився 8 липня 1974 р.,
уродженець Грузії,
громадянин Грузії
624. Габелія Аліка Георгійович
(HABELIYA ALIKA),
народився 31 травня 1988 р.,
уродженець Грузії,
громадянин Грузії
625. Герасін Торніке
(GERASIN TORNIKE),
народився 2 жовтня 1984 р.,
уродженець Грузії,
громадянин Грузії
626. Дадахава Малхаз Вілєдович
(DADAKHAVA MALKHAZ),
народився 26 жовтня 1975 р.,
уродженець Грузії,
громадянин Грузії»;
10) позиції 629 — 632 викласти в такій редакції:
«629. Кахіані Паата
(KAKHIANI PAATA),
народився 27 вересня 1971 р.,
уродженець Грузії,
громадянин Грузії
630. Квірквеліа Заза
(KVIRKVELIA ZAZA),
народився 4 лютого 1974 р.,
уродженець Грузії,
громадянин Грузії
631. Кобалія Темур
(KOBALIIA TEMUR),
народився 24 вересня 1982 р.,
уродженець Грузії,
громадянин Грузії
632. Автаєв Умхан
(AVTAIEV UMKHAN),
народився 20 березня 1969 р.,
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації»;
11) позиції 634 — 640 викласти в такій редакції:
«634. Амагов Асламбек
(AMAGOV ASLAMBEK),
народився 18 жовтня 1971 р.,
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації
635. Вутсаєв Алві
(VUTSAEV ALVI),
народився 18 серпня 1988 р.,
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації
636. Газієв Алі
(GAZIYEV ALI),
народився 9 серпня 1988 р.,
уродженець Чеченської Республіки,
громадянин Республіки Казахстан
637. Газієв Нажмудін
(GAZIYEV NAZHMUDIN),
народився 27 грудня 1980 р.,
уродженець Республіки Казахстан,
громадянин Республіки Казахстан
638. Гайрабеков Лема Куйрієвич
(GAIRABEKOV LEMA),
народився 27 січня 1988 р.,
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації
639. Гакаєв Шархан Вахаєвич
(GAKAEV SHARKHAN),
народився 12 вересня 1983 р.,
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації
640. Галієв Равіль
(GALIEV RAVIL),
народився 1 січня 1982 р.,
уродженець Киргизької Республіки,
громадянин Киргизької Республіки»;
12) позиції 642 — 651 викласти в такій редакції:
«642. Джамбулатов Рустам
(DZHAMBULATOV RUSTAM),
народився 13 жовтня 1984 р.,
уродженець Російської Федерації,
громадянин України
643. Довтаєв Аліхан Ісайович
(DOVTAIEV ALIKHAN),
народився 23 січня 1984 р.,
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації
644. Жабраілов Сайд-Магомед
(ZHABRAILOV SAID-MAGOMED),
народився 5 вересня 1977 р.,

уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації
645. Зайнутдінов Шаміль Камалутдінович
(ZAINUTDINOV SHAMIL),
народився 10 січня 1976 р.,
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації
646. Ідрісов Муслім
(IDRISOV MUSLIM),
народився 19 грудня 1976 р.,
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації
647. Ісаєв Ваха
(ISAEV VAKHA),
народився 5 січня 1982 р.,
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації
648. Ісаєв Імран Абдулбакійович
(ISAEV IMRAN),
народився 24 лютого 1976 р.,
уродженець Російської Федерації,
громадянин України
649. Іслангірієв Апті Магамедович
(ISLANGIRIEV APTI),
народився 26 липня 1970 р.,
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації
650. Каімов Арбі
(KAIMOV ARBI),
народився 20 березня 1972 р.,
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації
651. Магaмадов Різван
(MAGAMADOV RIZVAN),
народився 29 травня 1978 р.,
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації»;
13) позиції 654 — 667 викласти в такій редакції:
«654. Межиєв Різван Маулатович
(MEZHIEV RIZVAN),
народився 5 серпня 1975 р.,
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації
655. Мірзоєв Садиг Ясір Огли
(MIRZOIEV SADYH),
народився 2 січня 1990 р.,
уродженець Чеченської Республіки,
громадянин Російської Федерації
656. Мусаєв Хізір Хожахмедович
(MUSAEV KHIZIR),
народився 11 липня 1976 р.,
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації
657. Мусітов Асламбек
(MUSITOV ASLAMBEK),
народився 19 квітня 1976 р.,
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації
658. Саітов Зелімхан
(SAITOV ZELIMKHAN),
народився 29 січня 1986 р.,
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації
659. Сайнароев Салман Халітович
(SAYNAROEV SALMAN),
народився 1 листопада 1984 р.,
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації
660. Тадаєв Апті
(TADAYEV APTI),
народився 4 листопада 1984 р.,
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації
661. Хаптукаєв Муса Сайд-Ахмедович
(KHAPTUKAEV MUSA),
народився 31 березня 1983 р.,
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації
662. Хатуєв Ваха Салманович
(KHATUEV VAKHA),
народився 11 вересня 1995 р.,
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації
663. Шаіпов Магомед
(SHAIPOV MAGOMED),
народився 15 вересня 1983 р.,
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації
664. Шатов Муслім Ідрисович
(SHATOV MUSLIM),
народився 15 лютого 1984 р.,
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації
665. Шахгірієв Ібрагім Камалдінович
(SHAKHGIRIEV IBRAGIM),
народився 28 травня 1991 р.,
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації
666. Юсупов Умар Умаєвич
(ІUSUPOV UMAR),
народився 23 листопада 1973 р.,
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації
667. Ясагов Адлан Умарович
(IASAGOV ADLAN),
народився 4 червня 1982 р.,
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації»;
14) позицію 669 викласти в такій редакції:
«669. Расуєв Магамед Ахмутович
(RASUEV MAGAMED),
народився 1 червня 1969 р.,
уродженець Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації»;
15) позицію 671 викласти в такій редакції:
«671. Ескарбієв Адан
(ESKARBIEV ADAN),
народився 3 листопада 1974 р.,
уродженець Російської Федерації,
особа без громадянства»;
16) позицію 674 викласти в такій редакції:
«674. Талібов Вахід
(TALIBOV VAKHID),
народився 11 липня 1977 р.,
уродженець Грузії,
громадянин Грузії».
2. Позиції 597, 628, 653, 668 виключити.

Свідоцтво про право власності  

та Свідоцтво про право плавання  

під державним прапором України  

на судно з реєстраційним бортовим  

номером «ua 0567 KV»,  

судновласник  

Крамаренко Тарас Іванович,  

вважати недійсними.
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оголошення

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ 
ПРОЄКТУ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ  

ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ
ПРОЄКТУ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

«Про затвердження плану управління шахтними водами Кривбасу»

1. Повна назва документа державного планування та стислий ви-
клад його змісту.

Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвер-
дження плану управління шахтними водами Кривбасу» (далі — План).

Проєкт розпорядження розроблено з метою поетапного зменшення 
обсягів скидання надлишків зворотних вод гірничодобувних підпри-
ємств Кривбасу у річку Інгулець та доведення показників вмісту за-
бруднюючих речовин у водах, що скидаються зі ставка-накопичува-
ча б. Свистунова у річку Інгулець, до фонових концентрацій забруд-
нюючих речовин у її водах; поліпшення якості води у басейні річки Ін-
гулець, Карачунівському водосховищі, водозаборі Інгулецької зрошу-
вальної системи; забезпечення постійного контролю за якістю води в 
р. Інгулець в зоні скиду надлишків шахтних вод зі ставка-накопичува-
ча б. Свистунова; забезпечення правового статусу гідротехнічної спо-
руди з накопичення і скидання шахтних вод — ставка-накопичувача  
б. Свистунова; забезпечення екологічно безпечної експлуатації гідро-
технічної споруди в процесі накопичення і скидання шахтних вод гір-
ничорудних підприємств Кривбасу.

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа дер-
жавного планування — Кабінет Міністрів України.

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому 
числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури:
дата оприлюднення Звіту про стратегічну екологічну оцінку (опри-

люднення її в засобах масової інформації):
07.10.2021 року. — в газеті «Урядовий кур’єр;

07.10.2021 року — в газеті «Вісті Придніпров’я» 

З проєктом документа державного планування та звітом про стра-
тегічну екологічну оцінку проєкту розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження плану управління шахтними водами Крив-
басу» та  заявою про визначення обсягу досліджень, методів еколо-
гічної оцінки, рівня деталізації стратегічної екологічної оцінки проєкту 
розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану 
управління шахтними водами Кривбасу»

можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Міністерства еконо-
міки України — www.me.gov.ua.

Публікація повідомлення в друкованих засобах масової інформації:
 07.10.2021 року — в газеті «Урядовий кур’єр;

07.10.2021 року — в газеті «Вісник Придніпров’я» 
б) способи участі громадськості: (надання письмових зауважень і 

пропозицій, громадські слухання):
Громадськість у межах строку громадського обговорення має пра-

во подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) за-
уваження та пропозиції до Звіту про стратегічну екологічну оцінку та 
проєкту документа державного планування.

Письмові пропозиції подаються: фізичними особами — із зазначен-
ням ПІБ, місця проживання, із особистим підписом; юридичними осо-
бами — із зазначенням найменування та місця знаходження.

Анонімні зауваження та пропозиції не реєструються і не розгляда-
ються.

в) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою 
можна ознайомитися з проєктом документа державного планування, 
звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, 
у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується доку-
мента державного планування

Ознайомитись з матеріалами проєкту документа державного пла-
нування та заявою про визначення обсягу досліджень, методів еколо-
гічної оцінки, рівня деталізації стратегічної екологічної оцінки проєк-
ту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження пла-
ну управління шахтними водами Кривбасу» можна на офіційному веб-
сайті Міністерства економіки України у розділі «Діяльність» — «Стра-
тегічна екологічна оцінка (СЕО)».

г) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та 
електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій

Зауваження і пропозиції до Звіту про стратегічну екологічну оцінку 
подаються до директорату розвитку реального сектору економіки Мі-
ністерства економіки України. Адреса: 01008, Україна, м. Київ, вулиця 
М. Грушевського, 12/2, е-mail: meconomy@me.gov.ua

Строк прийняття зауважень та пропозицій до звіту зі стратегічної 
екологічної оцінки Плану від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань 
становить 30 днів з дня оприлюднення.

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

ласті перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням Нічік 
Юлії Геннадіївни, Марків Ганни Олександрівни у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 
КК України, та Якімчука Олександра Володимировича у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 
ст. 366 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає об-
винуваченого Якімчука Олександра Володимировича, 11.06.1971 ро-
ку народження, останнє відоме зареєстроване місце проживання:  
м. Донецьк, пров. Кремлівський, 79, в судове засідання з розгляду 
кримінального провадження за його обвинуваченням у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2  
ст. 366 КК України, розгляд якого здійснюється в порядку спеціаль-
ного судового провадження, яке відбудеться 18 жовтня 2021 року о 
10 год. 00 хв. в приміщенні Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області, за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше судовий розгляд кримінально-
го провадження здійснюватиметься за його відсутності.

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

Суддя О. В. Ільяшевич

У провадженні Рівненського міського суду Рівненської області (33028, м. Рів-
не, вул. Шкільна,1 ) перебуває кримінальне провадження №12014120000000196 
(номер провадження 1-кп/329/17, справа №569/1031/17) про обвинувачення Си-
ча Івана Олексійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч.4 ст.368 КК України. 

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Сидорук Євген Івано-
вич викликає обвинуваченого Сича Івана Олексійовича, 08.02.1960 р. н., громадя-
нина України, уродженця с. Кисоричі Рокитнівського району Рівненської облас-
ті, без визначеного місця реєстрації та проживання, остання реєстрація за адре-
сою: Рівненська область, Рокитнівський район, вул. Радянська, 18-А, смт Рокит-
не, у судове засідання для участі в судових дебатах, яке визначено судом та при-
значено до судового розгляду на 13 жовтня  2021 року 14 год. 00 хв. та відбу-
дуться в приміщенні Рівненського міського суду (м. Рівне, вул. Шкільна, 1) у за-
лі судового засідання №1.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає кримінальне 
провадження № 1-кп/243/795/2021 (1201401030001612) відносно Без-
лєр Ігоря Миколайовича за підозрою у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 438, ч. 3  
ст. 27, ч. 2 ст. 438 КК України.

Обвинувачений Безлєр Ігор Миколайович, 30.12.1965 р.н., останнє 
відоме місце мешкання якого: Автономна Республіка Крим, м. Сімфе-
рополь, вул. Тургенєва, буд. 20, кв. 70 викликається у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 21 жовтня 2021 року о 13 годині 00 
хвилин.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138 
КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судо-

вого рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні 

лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу 

внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у 

зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасо-
во залишити цей заклад;

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

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

би на виклик. 
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість 

прибуття до суду.
Наслідки неприбуття за викликом суду 
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потер-

пілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, 
а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільно-
го відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя Наталія Дюміна

Повідомлення
Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду в порядку  

ч. З ст. 323 Кримінального процесуального кодексу України повідо-
мляє, що 20 травня 2021 року колегією суддів Третьої судової пала-
ти Касаційного кримінального суду Верховного Суду у складі голову-
ючого судді Чистика А. О., суддів Бородія В. М. та Мазура М. В. відкри-
то касаційне провадження за касаційною скаргою захисника Безугло-
го Василя Дмитровича на вирок Вищого антикорупційного суду від 07 
жовтня 2020 року та ухвалу Апеляційної палати Вищого антикорупцій-
ного суду від 19 лютого 2021 року стосовно Меденцева Павла Анато-
лійовича.

За ухвалою судді Третьої судової палати Касаційного кримінально-
го суду Верховного Суду від 20 травня 2021 року витребувано з Ви-
щого антикорупційного суду матеріали кримінального провадження  
№ 385/619/16, які надійшли до суду касаційної інстанції.

Колегією суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального 
суду у складі Верховного Суду ухвалою від 27 травня 2021 року відкри-
то касаційне провадження за касаційною скаргою захисника Веселова 
Андрія Вікторовича, на вказані рішення.

Відповідно до ухвали від 17 вересня 2021 року розгляд криміналь-
ного провадження за касаційними скаргами захисників Безуглого Ва-
силя Дмитровича та Веселова Андрія Вікторовича, які діють в інтересах 
засудженого Меденцева Павла Анатолійовича, на вирок Вищого анти-
корупційного суду від 07 жовтня 2020 року та ухвалу Апеляційної па-
лати Вищого антикорупційного суду від 19 лютого 2021 року призна-
чено до розгляду в Касаційному кримінальному суді Верховного Суду 
на 13 годину ЗО хвилин 10 листопада 2021 року за адресою: вул. Пи-
липа Орлика, 4-А, м. Київ, 01043.

Процесуальні документи, що підлягають врученню засудженому, 
були надіслані його захисникам. Крім того, зазначені процесуальні до-
кументи, копії касаційних скарг та повідомлення про день, час і місце 
касаційного розгляду були надіслані за останніми відомими місцями 
проживання чи перебування засудженого.

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

ня детектива Національного бюро Третього підрозділу детективів Го-
ловного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро 
України Квакуші Андрія Сергійовича, погоджене прокурором третьо-
го відділу Управління процесуального керівництва, підтримання дер-
жавного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої ан-
тикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Симків Ро-
маном Ярославовичем, про обрання запобіжного заходу у вигляді три-
мання під вартою Ібрагимовій Феріде Анверівни в рамках криміналь-
ного провадження № 42014080400000012 від 23.09.2014.

Відповідно до постанови про оголошення розшуку підозрюваної 
Ібрагимової Феріде Анверівни детектива НАБУ Другого відділу детек-
тивів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів 
Національного антикорупційного бюро України Квакуші Андрія Сергі-
йовича від 07 серпня 2019 року.

 На підставі вищевикладеного Вищий антикорупційний суд у поряд-
ку ст. 135-8 КПК України викликає в судове засідання на 09 год. 00 
хв. 12 жовтня 2021 року підозрювану Ібрагимову Феріде Анверівну, 
23.09.1975 року народження, для розгляду вищезазначеного клопо-
тання (судове засідання відбудеться в приміщенні Вищого антикоруп-
ційного суду за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А).

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

 Слідчий суддя Біцюка А. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Шафаренко Богдан Миколайович, 05.11.1990 року 

народження, зареєстрований за адресою: вул. Київська, 176-а, кв.100, 
м. Обухів  Київської області, відповідно до вимог ст.ст. 133-135, 297-5 
КПК України викликається із захисником 11.10.2021 на 09 год. до Дер-
жавного бюро розслідувань (м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб.  
№ 521) для допиту в якості підозрюваного та проведенні інших слід-
чих та процесуальних дій.

30.09.2021 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового 
розслідування відносно Шафаренка Б.М.

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

Слідчий ДБР І. Гончарук 
044-365-40-00

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Бокіна Віталія Сергійовича, 06.05.1972 р.н., 
уродженця м. Костянтинівка Донецької області, 
як обвинуваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/6247/19 1-кп/296/158/21 за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 
ст. 260 КК України, в судове засідання під головуван-
ням судді Аксьонова B. Є., яке призначено на 13 жов-
тня 2021 року на 11 год. 00 хв., в приміщенні Коро-
льовського районного суду м.Житомира за адресою:  
м. Житомир, майдан Соборний, 1, каб.106.

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Ко-
нопліна Михайла Сергійовича, 20.04.1991 р.н., як обвинува-
ченого у кримінальному провадженні № 296/4375/21 по об-
винуваченню у вчиненні кримінального правопорушення за 
ч. 1 ст. 258-3, ч.2 ст. 260 КК України, під головуванням суд-
ді Покатілова О. Б. в підготовче судове засідання, що відбу-
деться 13 жовтня 2021 року о 08.45 год. в приміщенні Коро-
льовського районного суду м. Житомира за адресою: м. Жи-
томир, майдан Соборний, 1, зал № 301-1.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважа-

ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Ко-
нопляна Сергія Олександровича, 18.08.1992 р.н., як обвину-
ваченого у кримінальному провадженні № 296/4371/21 по 
обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушен-
ня за ч. 1 ст. 258-3, ч.2 ст. 260 КК України, під головуван-
ням судді Покатілова О. Б. в підготовче судове засідання, що 
відбудеться 13 жовтня 2021 року о 08.30 год. в приміщенні 
Корольовського районного суду м. Житомира за адресою:  
м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 301-1.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважа-

ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
В провадженні Попаснянського районного суду 

Луганської області перебуває кримінальне прова-
дження №423/647/21, внесене до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань №12020130000000158 від 
18.05.2020 стосовно Максаєва Олександра Анатолі-
йовича, 08.05.1962 року народження, обвинуваче-
ного у вчиненні злочину, передбаченого ч. З ст. 191 
КК України, по якому здійснювалось спеціальне до-
судове розслідування в порядку, передбаченому ч.2 
ст.297-1 КПК України.

На підставі ст. 297-5, 323 КПК України Попаснян-
ський районний суд Луганської області викликає 
Максаєва О. А. у судове засідання, що відбудеться 12 
жовтня 2021 року о 13 год. 00 хвилин в залі судових 
засідань № 1 Попаснянського районного суду Луган-
ської області за адресою: Луганська область, м. По-
пасна, вул. Суворова, 6.

Кримінальне провадження розглядається суддею 
Лизенко І. В. Відповідно до вимог ст. 323 КПК Укра-
їни з моменту опублікування оголошення обвинува-
чений вважається належним чином ознайомлений з 
його змістом.

Суддя Лизенко І. В.

03 березня 2020 року померла Петренко Ніна 
Петрівна, 21 серпня 1942 року народження, останнє 

місце реєстрації якої було: село Ворожба 
Лебединського району Сумської області, вулиця 

Степна, будинок № 9 «а», прошу спадкоємців 
померлої звернутись до нотаріальної контори, 
яка розташована за адресою: Сумська область, 

місто Лебедин, площа Соборна, 34, до приватного 
нотаріуса Сумського районного нотаріального 
округу Сумської області Жураховського Д. В.

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Удовіченка Олексія Олексійовича, 26.08.1981 
р.н., як обвинуваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/2603/20 по обвинуваченню у вчиненні криміналь-
ного правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК 
України, під головуванням судді Покатілова О. Б. в підго-
товче судове засідання, що відбудеться 13 жовтня 2021 
року о 10-00 год. в приміщенні Корольовського район-
ного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан 
Соборний, 1, зал №301-1.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Приватний нотаріус Покровського районного 

нотаріального округу Василенко В. А. просить 

спадкоємців за заповітом померлої 

17.02.2021 року Жукової Раїси Дем’янівни, 

19.03.1938 року народження, звернутися 

для оформлення спадкових прав за заповітом 

на належне майно до нотаріальної контори 

за адресою: Донецька область, Покровський район, 

місто Авдіївка, вулиця Комунальна, буд. 4, офіс 1.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
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Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -2  +3 +9  +14 Черкаська -2  +3 +9  +14
Житомирська -2  +3 +9  +14 Кіровоградська -2  +3 +9  +14
Чернігівська +2  -3 +9  +14 Полтавська -2  +3 +9  +14
Сумська +2  -3 +8  +13 Дніпропетровська -1  +4 +9  +14
Закарпатська 0  +5 +13  +18 Одеська +3  +8 +10  +15
Рівненська +2  -3 +9  +14 Миколаївська +1  +6 +9  +14
Львівська -1  +4 +9  +14 Херсонська +4  +9 +10  +15
Івано-Франківська +2  -3 +8  +13 Запорізька +2  +7 +9  +14
Волинська -2  +3 +9  +14 Харківська -2  +3 +9  +14
Хмельницька -2  +3 +9  +14 Донецька -1  +4 +9  +14
Чернівецька -2  +3 +9  +14 Луганська +2  -3 +9  +14
Тернопільська -2  +3 +9  +14 Крим +4  +9 +11  +16
Вінницька -2  +3 +9  +14 Київ +1  +3 +11  +13

Укргiдрометцентр

ОГОЛОШЕННЯ

ДО 100-РІЧЧЯ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

Анатолій ПРОКОПЕНКО,  
заступник директора 

Українського 
гідрометцентру, 

Наталія ГОЛЕНЯ,  
заступник начальника 

відділу метпрогнозів 
гідрометцентру

Збираючись щодня на ро-
боту, плануючи відря-

дження, відпустку, поїзд-
ку до рідних і друзів, ми ці-
кавимося, якою буде погода. 
А про значення прогнозу по-
годи для льотчиків, моряків, 
будівельників, водіїв годі й 
говорити: гарна погода — 
вагома умова успіху. Не слід 
забувати, що погодні умо-
ви істотно впливають на са-
мопочуття і настрій людей, 
а погода та прогноз — вічна 
тема для розмови.

З давніх-давен люди на-
магалися передбачати по-
годні умови, але тільки ви-
находи, зроблені в епоху 
Відродження, — термоме-
тра 1597 року,  барометра 
1644-го — відкрили можли-
вість для кількісного опису 
атмосферних явищ. У 1780 
році було створено Ман-
геймське метеорологічне то-
вариство, яке організува-
ло спостереження за пого-
дою на 40 станціях, на під-
ставі яких Брандес у Німеч-
чині 1820-го створив перші 
синоптичні карти Європи. 
На жаль, вони не мали прак-
тичного застосування для 
прогнозування, бо збирання 
інформації затягувалося на 
кілька місяців. 

Можливість швидкого 
збирання з’явилася після 
винаходу телеграфу. 1856 
року Росія і Франція, а потім 
інші країни почали регуляр-
но обмінюватися метеороло-
гічними даними телеграфом. 
Так було покладено початок 
міжнародного обміну метео-
інформацією, який нині іс-
тотно розширився.

Перший прогноз погоди 
було опубліковано в газе-
ті Times 1 серпня 1861 ро-
ку; перший прогноз на радіо 

виголошено у Великій Бри-
танії 14 листопада 1922-го. 
11 листопада 1936 року по 
телебаченню було показа-
но прогноз погоди у вигля-
ді діаграми, і лише 11 січ-
ня 1954-го вперше на екрані 
з’явився телеведучий, який 
розповів і показав на карті 
ймовірний розвиток синоп-
тичних процесів. 

Першу синоптичну кар-
ту України було складено 
21 червня 1921 року, напри-
кінці цього року почав вихо-
дити «Інформаційний бю-
летень Укрмету». Київське 
бюро погоди запрацювало з 
1932-го, в 1971-му його пе-
рейменовано в Українське 
бюро погоди, 1983 року на 
його базі утворено Україн-
ський гідрометеорологічний 
центр (УкрГМЦ).

За визначенням, прогноз 
погоди — це науково об-
ґрунтоване передбачення 
майбутнього стану погодних 
умов. Існує два методи про-
гнозування. Перший — си-
ноптичний — коли на основі 
знань про утворення, розви-
ток і переміщення циклонів, 
антициклонів, пов’язаних з 
ними атмосферних фрон-
тів прогнозують майбутню 
погоду, маючи в розпоря-
дженні карти погоди з фак-
тичними метеоданими біля 
земної поверхні, на висотах 
1,5 км, 3 км, 5 км і до 15 км. 
Цим методом синоптики мо-
жуть спрогнозувати погоду 
лише із завчасністю не біль-
ше доби. 

Для прогнозування з 
більшою завчасністю вико-
ристовують методи чисель-
ного прогнозування. Вони 
полягають у тому, що ре-
зультати метеоспостере-
жень обробляють за допо-
могою спеціальних програм 
(моделей), в основі яких за-
кладено математичні та фі-
зичні рівняння, що опису-
ють термодинамічні про-
цеси атмосфери. Ці розра-
хунки дуже складні і по-
требують суперпотужних 
комп’ютерів. 

У роботі українські синоп-
тики використовують про-
гностичні моделі провідних 
світових та європейських 
центрів прогнозування, да-
ні метеолокаторів та інфор-
мацію з метеосупутників 
EUMETSAT. Знаряддя ро-
боти синоптиків — персо-
нальні комп’ютери зі спеці-
алізованим програмним за-
безпеченням.

Для сучасних прогнозів 
існує ціла система прогно-
зування і попередження про 
небезпечні і стихійні явища 
погоди. До неї належать від-
діл метеорологічних прогно-
зів УкрГМЦ, який прогно-
зує погодні умови в Укра-
їні, Київській області і міс-
ті Києві; прогностичні під-
розділи, розташовані в кож-
ному обласному центрі, що 
здійснюють прогнозування 
і попередження на терито-
рії відповідної області. Про-
гностичні підрозділи Гідро-
метцентру Чорного та Азов-
ського морів, Дунайської і 
Маріупольської гідрометео-
рологічних обсерваторій 
прогнозують погоду не тіль-
ки на відповідних територі-
ях, а й в акваторіях Чорного 
і Азовського морів.

Прогнози та попереджен-
ня надсилають до зацікав-
лених осіб і організацій, роз-
міщують на офіційному сай-
ті УкрГМЦ і сайтах облас-
них центрів з гідрометеоро-
логії. Синоптики УкрГМЦ 
постійно надають коментарі 
різним телеканалам, жур-
налістам інтернет-видань і 
преси. Вони звучать у нови-
нах Суспільного радіо, але, 
на жаль, припиналася прак-
тика виступів синоптиків з 
прогнозом погоди у прямо-
му ефірі. Нині актуальну ін-
формацію про погоду мож-
на знайти на відповідних 
сторінках УкрГМЦ в соці-
альних мережах Facebook, 
Instagram, YouTube. Кия-
ни про фактичну і майбутню 
погоду  дізнаються за теле-
фоном 122 — автоматичної 
довідки погоди.

Щороку прогнозисти гід-
рометслужби випускають 
понад 6 тисяч щоденних 
гідрометеорологічних бю-
летенів, тисячі штормових 
попереджень про небезпеч-
ні і стихійні метеорологіч-
ні явища. Це дає змогу сво-
єчасно вжити заходів, щоб 
запобігти людським жерт-
вам і значним матеріаль-
ним збиткам. Для виконан-
ня цих важливих завдань 
у кожному прогностично-
му підрозділі організова-
но цілодобове чергування, 
безперервно триває процес 
аналізу фактичної погоди 
та розвитку майбутніх си-
ноптичних явищ.

Із дня створення гідро-
метслужби багато видат-
них синоптиків — Анаста-
сія Дятлова, Марія Ігнатен-
ко, Марія Плєсконосова, Ва-
лерій Седлецький, Раїса Со-
сновська, Олена Тріфонова 
— зробили внесок у справу 
прогнозування.

На жаль, у прогнозистів 
України існують проблеми. 
Головна з них — критичний 
стан служби. Державний 
бюджет забезпечує гідро-
метеорологічну службу ли-
ше на третину потреб, тому 
в організаціях користують-
ся застарілим обладнанням, 
яке не відповідає сучасним 
вимогам.

Для вирішення цих пи-
тань і приведення гідроме-
теорологічної служби Укра-
їни до світового рівня уряд 
ухвалив рішення про вті-
лення проєкту модернізації 
служби за підтримки ком-
панії BARON та Eximbank 
(США). У межах цього про-
єкту передбачено переосна-
щення служби новими ав-
томатизованими станціями, 
сучасним обладнанням зби-
рання, оброблення, поши-
рення метеорологічної ін-
формації, встановлення в 
Україні 13 сучасних метео-
рологічних радарів і двох 
суперкомп’ютерів, що зна-
чно поліпшить прогнозуван-
ня погодних умов.

Прогноз погоди  
завжди актуальний
Прогноз погоди  
завжди актуальний
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Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Шпір Михайло Федорович, 16.08.1986 р.н., останнє 

відоме місце проживання: м. Івано-Франківськ, с. Крихівці, вул. Рок-
солани, 16/1, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, Вам 
необхідно з’явитися 12 жовтня 2021 року на 15 год. 00 хв. до Івано-
Франківського міського суду Івано-Франківської області за адресою: 
м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. № 11, поверх 2, зал 18, 
для розгляду кримінального провадження про обвинувачення Шпір 
Михайла Федоровича у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 1 ст. 161, ч. 2 ст. 436-1 КК України.

Головуючий суддя Роман Хоростіль
Повістка про виклик обвинуваченого

Обвинувачений Вишновецький Сергій Володимирович, 27.05.1962 р.н., 
уродженець с. Лози Антрацитівського району Луганської області, житель 
с. Кошари, вул. Першотравнева, 20, Антрацитівського району Луганської 
області, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, Вам необхід-
но з’явитися 13 жовтня 2021 року о 10-00 год. та 20 жовтня 2021 року о  
15-00 год. до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської облас-
ті за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 по-
верх, зал № 19, для розгляду кримінального провадження про обвинува-
чення Вишновецького Сергія Володимировича, якому повідомлено про під-
озру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя О.Б. Лазарів

Повістка про виклик обвинуваченої
Обвинувачена Ніколаєнко Ганна Степанівна, 03.06.1976 р.н., уродженка 

Луганської області, зареєстрована за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, квартал Гагаріна, 15/49, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися 15 жовтня 2021 року о 10-00 год., 21 жов-
тня 2021 року о 16-00 год. та 1 листопада 2021 року о 16-00 год. до Іва-
но-Франківського міського суду Івано-Франківської області за адресою: 
м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, зал № 19, 
для розгляду кримінального провадження про обвинувачення Ніколаєнко 
Ганни Степанівни, яка обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого 
ст.258-3 ч.1 КК України. 

Головуючий суддя О.Б. Лазарів

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Відповідно до вимог ст.ст. 40, 133, 135, 297-5 КПК України, Нікіт-

чук Андрій Андрійович, 22.02.1981 р.н. (останнє відоме місце прожи-
вання: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 14) необхідно прибути до 
Територіального управління Державного бюро розслідувань, розта-
шованого у місті Миколаєві (м. Миколаїв, вул. Спаська, 18, н.т. +38 
(0512) 37 97 99) з 15.11.2021 по 16.11.2021 (з 09 год. 00 хв. по 18 год.  
00 хв.) для вручення повідомлення про підозру, а також для учас-
ті в проведенні слідчих та процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні №42014150410000032 від 12.06.2014 за ч. 1 ст. 408, ч. 2  
ст. 410, ч. 1 ст. 366  КК України.

Старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ми-
колаєві) ТУ ДБР у м. Миколаєві Валерій БЕСКРОВНИЙ

Втрачений судновий білет ДБ/016780  
на риболовний катер «Прогресс 4» ЯДО-0641  

на ім’я Ситникова Олександра Борисовича, 
вважати недійсним. 
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