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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені  Національним  банком  України  на  22 листопада  2021 року
USD 26.5694 EUR 29.9796 RUB 3.6215 / AU 49512.87 AG 658.77 PT 27550.34 PD 54961.2

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

1000 гривень може 
захистити від локдаунів

СТИМУЛ. Анонсована Президентом виплата 1000 гривень 
вакцинованим від COVID-19 не матиме істотного впливу на ін-
фляцію. Про це у бліцінтерв’ю для Forbes Ukraine повідомив за-
ступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук.

«Тисяча гривень — не та сума, яка могла б значно стимулюва-
ти споживчий попит. Галузі, на які, як передбачає уряд, буде на-
дано ці кошти, страждають від недозавантаження. Навряд чи до-
датковий попит призведе до істотного зростання цін. Навіть якщо 
ціни в галузі культури та спорту зростуть на 5—10%, це неістотно 
позначиться на загальному показнику інфляції, оскільки частка 
цих послуг у споживчому кошику незначна», — цитує пресслужба 
НБУ слова посадовця на сторінці регулятора у фейсбуці. У річно-
му вимірі Нацбанк оцінює вплив на економіку програми обсягом  
6 мільярдів гривень на рівні 0,1—0,2% ВВП. 

Якщо проєкт стимулює додаткову вакцинацію навіть 10% на-
селення, його вже можна назвати ефективним, переконує Сер-
гій Ніколайчук. Бо від того, що не буде локдаунів, економіка ви-
грає значно більше, ніж від безпосереднього фіскального стиму-
лу з боку держави.

ВІКТОР ЛЯШКО:

ЦИФРА ДНЯ

60 млн тонн 
зерна має намір експортувати  

наша країна у 2021—2022 
маркетинговому році 

«Ми бачимо в ЄС стрімке 
зростання кількості 

захворюваності. І 
припускаємо потенційно 

можливий за короткий 
проміжок часу 

повторний спалах».

Уряд посилює 
охорону кордону

ГОДИНА ЗАПИТАНЬ ДО УРЯДУ. У разі реальної загрози життю 
чи здоров’ю українським прикордонникам дозволено 
застосовувати зброю
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СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

На Тернопіллі активно шукають 
нові патронатні родини, які 
могли б доглядати за дітьми, 
що потрапили у тяжкі ситуації, 
поки їхні долі вирішують

СУСПІЛЬСТВО

Письменниця Світлана Прудник 
згадує творчий і земний шлях 
свого талановитого чоловіка 
багаторічного редактора журналу 
«Перець» Михайла Прудника 
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Ф
от

о 
В

ол
од

им
ир

а 
ТА

Р
А

С
О

В
А

 7 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

«Про рішення Ради національної безпеки 
і оборони України від 20 серпня 2021 
року «Про застосування персональних 
спеціальних економічних та інших 
обмежувальних заходів (санкцій)»

Міністр охорони здоров’я про необхідність 
пришвидшення темпів вакцинації проти COVID-19

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2022 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 40 грн . . . . . . . . . . . . 70 грн

на 3 місяці . . . . . . . 120 грн . . . . . . . . . . 210 грн

на 6 місяців. . . . . . 240 грн . . . . . . . . . . 420 грн

на рік . . . . . . . . . . . 480 грн . . . . . . . . . . 840 грн

Розпочалася 
передплата 
на 2022 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

Кабінет Міністрів залучає оперативні резерви Нацгвардії та Нацполіції, застосовуючи тактику ешелонного прикриття



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua14 

документи

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

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

Повідомлення щодо відомостей про підозрюваного, стосовно 
якого слідчим суддею постановлено ухвалу про здійснення 

спеціального досудового розслідування

Офіс Генерального прокурора повідомляє, що слідчим суддею Шев-
ченківського районного суду м. Києва від 17.11.2021 (провадження  
№ 1-кс/761/21276/2021, справа № 761/38284/21) постановлено ухвалу 
про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінально-
му провадженні № 22021000000000348 від 07.10.2021 за підозрою Тол-
мачова Олександра В’ячеславовича, 23.01.1971 року народження, уро-
дженця м. Севастополя, громадянина Російської Федерації; останнє ві-
доме місце реєстрації за адресою: м. Севастополь, проспект Героїв Ста-
лінграду, 36/56; місце проживання за адресою: м. Севастополь, вул. Ка-
терна, 2А, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 
ст. 110; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 1  
ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України.

Відділ 18/1/1  
Офісу Генерального прокурора

Повідомлення кредиторів про припинення юридичних осіб —  
ДП «Магерівський військовий лісгосп», ДП «Старицький 

військовий лісгосп»
Згідно з наказом № 345 Міністра оборони України від 02.11.2021 року.
1. Припинити юридичну особу ДП «Магерівський військовий лісгосп», 

ідентифікаційний код юридичної особи — 43254126 (80327, Львівська об-
ласть, Жовківський район, селище міського типу Магерів, вулиця Біла, бу-
динок 3).

2. Припинити юридичну особу ДП «Старицький військовий лісгосп», іден-
тифікаційний код юридичної особи — 43078321 (81052, Львівська область, 
Яворівський район, село Старичі, вулиця Шептицького, будинок 2А).

3. На базі даних підприємств шляхом злиття створити державне підприєм-
ство «Яворівський військовий лісгосп» з юридичною адресою: 81052, Львів-
ська область, Яворівський район, село Старичі, вулиця Шептицького, буди-
нок 2А.

4. Повідомити кредиторів: юридичних та фізичних осіб заявляти письмові 
претензії та вимоги до ДП «Магерівський військовий лісгосп», ДП «Стариць-
кий військовий лісгосп» протягом двох місяців з дня оприлюднення повідо-
млення про рішення щодо припинення юридичної особи.

Голова ліквідаційної комісії В. О. Барчук

Оголошення  
про проведення конкурсу щодо будівництва житла  

для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних 
ділянках, що належать до земель оборони

1. Організатор конкурсу: Міністерство оборони України, ЄДРПОУ 
00034022.

2. Предмет конкурсу: відбір пропозиції щодо будівництва житла для 
військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках:

в м. Чернігів, кадастровий номер 7410100000:02:013:0166;
в м. Рівне, кадастрові номери 5610100000:01:015:0170, :0171, :0173;
в Васильківському р-ні, Київської обл., кадастровий номер 

3221455300:03:007:0129.
3. Подання конкурсних пропозицій до 11:00 год. 21.12.2021, розкрит-

тя: 14:30 год. цього ж дня за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчен-
ня, 5-А. Тел. для довідок (044) 271-39-20.

4. Детальна інформація стосовно проведення конкурсу та вимоги 
до конкурсної документації на вебсайті Міністерства оборони України: 
www.mil.gov.ua, Розділ «Державні закупівлі» — Оголошення.

Розшукуються спадкоємці ШАНДАР АЛЛИ ВІКТОРІВНИ, яка помер-
ла 14 квітня 2021 року. Звертатися протягом місяця з дня публікації 
оголошення за адресою: 61121, м. Харків, пр. Тракторобудівників, 142,  
кв. 219; тел. (057) 364-45-96, нотаріус Харченко Л. Л. 

Приватний нотаріус Назарчук Н. В. 
(м. Київ, вул. Митрополита Липківського, буд. 40) запрошує 

спадкоємців померлого 22.02.2021 року Комарова Миколи Ігоровича, 
1948 р.н.).

Втрачені оригінали документів: паспорт громадянина України, 
РНОКПП код, свідоцтво про укладення шлюбу на ім’я 

Мохонько Станіслава Вікторовича, вважати недійсними 
від 30.09.2021 року. 

Повістка про виклик до суду
Запорізький апеляційний суд викликає Гончарова Євгена Сергійовича, Лисогор Владле-

ну Дмитрівну на 02 грудня 2021 року на 15 год. 00 хв. як потерпілих у кримінальному прова-
дженні щодо Борисенка С. С., Стасюка О. В., Прокопенка А. Ю. за ч. 2 ст. 125 КК ч. 2 ст. 146, 
ч.1 ст. 357, ч. З ст. 189, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК, ч. 2 ст. 263 КК України.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, пр. Собор-
ний, 162. 

Суддя М. С. Тютюник

ПОВІДОМЛЕННЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІН-

ТАЙМ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40424878) повідомляє, що 17.11.2021 року, єдиним 
учасником Товариства прийнято рішення про подання до Національного Банку Украї-
ни заяви про виключення ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАН-
СОВА КОМПАНІЯ «ФІНТАЙМ КАПІТАЛ» з Державного реєстру фінансових установ у 
зв’язку із припиненням господарської діяльності з надання фінансових послуг.

Приватний нотаріус Бака О. В. 

(Дніпропетровська область, 

м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 35, 

0675672224) запрошує спадкоємців 

померлої 25 лютого 2021 року 

Федяєвої Лідії Андріївни.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 листопада 2021 р. № 1434-р 
Київ

Питання спільного з Міжнародним банком  
реконструкції та розвитку системного 

проекту «Друга позика на політику розвитку 
у сфері економічного відновлення»

1. Визнати за доцільне залучення позики від Міжнародного банку реконструкції 
та розвитку для реалізації системного проекту «Друга позика на політику розвитку у 
сфері економічного відновлення» в розмірі 300 млн. євро.

2. Схвалити проект листа Уряду України до Світового банку стосовно політики роз-
витку.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 листопада 2021 р. № 1435-р 
Київ

Про схвалення Рамкової угоди між Урядом  
України та Урядом Сполученого Королівства  

Великої Британії та Північної Ірландії  
щодо офіційної кредитної підтримки 

розвитку спроможностей  
Військово-Морських Сил Збройних Сил 

України
1. Схвалити проект Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Сполученого 

Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо офіційної кредитної підтрим-
ки розвитку спроможностей Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Уповноважити Надзвичайного і Повноважного Посла України у  Сполученому Ко-
ролівстві Великої Британії та Північної Ірландії Пристайка Вадима Володимировича 
підписати Рамкову угоду.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів Укра-
їни від 28 жовтня 2021 р. № 1357 «Про схвалення Рамкової угоди між Урядом Укра-
їни та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії що-
до кредитної підтримки розвитку спроможностей Військово-Морських Сил Зброй-
них Сил України».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 13 листопада 2021 р. № 1436-р 
Київ

Про звільнення Петриковця К. Я.  
з посади директора державного 

підприємства «Гарантований покупець»
Звільнити Петриковця Костянтина Яковлевича 13 листопада 2021 р. з посади ди-

ректора державного підприємства «Гарантований покупець» (пункт 8 частини першої 
статті 36 Кодексу законів про працю України).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 13 листопада 2021 р. № 1437-р 
Київ

Про призначення Улиди В. Ю. виконуючим 
обов’язки  директора державного 

підприємства «Гарантований покупець»
Призначити Улиду Вадима Юрійовича з 15 листопада 2021 р. виконуючим 

обов’язки директора державного підприємства «Гарантований покупець» до призна-
чення в установленому порядку директора зазначеного підприємства.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 листопада 2021 р. № 1449-р 
Київ

Про звільнення Шаповалова В. В.  
з посади заступника Міністра з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій 
України

Звільнити Шаповалова Вячеслава Володимировича з посади заступника Міністра 
з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у зв’язку з переходом 
на іншу роботу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 листопада 2021 р. № 1450-р 
Київ

Про призначення Шаповалова В. В.  
заступником Міністра оборони  

України
Призначити Шаповалова Вячеслава Володимировича заступником Міністра обо-

рони України.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 листопада 2021 р. № 1451-р 
Київ

Про звільнення Кудіна Д. І. 
з посади першого заступника Голови Фонду  

державного майна України
Звільнити Кудіна Дениса Ігоровича з посади першого заступника Голови Фонду 

державного майна України у зв’язку з переходом на іншу роботу.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 листопада 2021 р. № 1452-р 
Київ

Про призначення Кудіна Д. І. 
першим заступником Міністра економіки 

України
Призначити Кудіна Дениса Ігоровича першим заступником Міністра економіки 

України.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 листопада 2021 р. № 1453-р 
Київ

Про призначення Коменданта Р. А.  
заступником Голови Державного агентства  

автомобільних доріг України з питань 
цифрового розвитку, цифрових 
трансформацій і цифровізації

Призначити Коменданта Романа Анатолійовича заступником Голови Державно-
го агентства автомобільних доріг України з питань цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації з дати початку фактичного виконання ним посадових 
обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 листопада 2021 р. № 1454-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання  
обов’язків заступника Голови Державної 

екологічної інспекції України  
на Постоленка В. В.

Покласти тимчасово, строком на три місяці, виконання обов’язків заступника Го-
лови Державної екологічної інспекції України на начальника управління державно-
го екологічного нагляду (контролю) промислового забруднення зазначеної Інспекції 
Постоленка Віталія Володимировича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 листопада 2021 р. № 1456-р 
Київ

Про звільнення Гере Ю. П.  
з посади заступника Міністра оборони 
України з питань цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій і цифровізації
Звільнити Гере Юлія Павловича з посади заступника Міністра оборони України з 

питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації за власним ба-
жанням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 листопада 2021 р. № 1457-р 
Київ

Про призначення Панченко Л. В.  
заступником Міністра молоді та спорту 

України
Призначити Панченко Людмилу Володимирівну заступником Міністра молоді та 

спорту України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 листопада 2021 р. № 1462-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання 
обов’язків голови правління публічного 

акціонерного товариства  
«Державна акціонерна компанія  
«Ліки України» на Лупича К. Ю.

Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови правління 
публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Ліки України», 
виконання обов’язків голови правління зазначеного товариства на директора вико-
навчого публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Ліки 
України» Лупича Костянтина Юрійовича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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У провадженні Вищого антикорупційного суду пе-
ребувають матеріали кримінального провадження, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань № 52018000000000215 від 14 березня 2018 ро-
ку за обвинуваченням Голобородька Ігоря Валенти-
новича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також Ве-
дути Ігоря Володимировича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК 
України. Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 
02 лютого 2021 року постановлено здійснювати спе-
ціальне судове провадження у кримінальному про-
вадженні за обвинуваченням Голобородька Ігоря Ва-
лентиновича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Веду-
ти Ігоря Володимировича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК 
України. 

У зв’язку з чим Голобородько Ігор Валентинович, 
громадянин України, 26.06.1975 року народження, 
уродженець м. Жовті Води Дніпропетровської об-
ласті, зареєстрований та останнє відоме місце  про-
живання: вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води Дні-
пропетровська обл., 52210, який обвинувачується у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судо-
ве засідання, яке відбудеться 30 листопада 2021 ро-
ку о 16 годині 30 хвилин у приміщенні Вищого ан-
тикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 
41, телефон +380-44-585-59-51), та Ведута Ігор Во-
лодимирович, громадянин України, 29.10.1963 року 
народження, уродженець м. Жовті Води Дніпропе-
тровської області, зареєстрований та останнє відоме 
місце  проживання: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А,  
м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 52210, який 
обвинувачується у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ви-
кликається в судове засідання, яке відбудеться 30 
листопада 2021 року о 16 годині 30 хвилин у примі-
щенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, про-
спект Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51),  
головуючий суддя: Крук Є. В., Кравчук О. О., Бі-
лоус І. О. 

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

ОГОЛОШЕННЯ № 4 
про результати проведення конкурсу  

з придбання квартир на вторинному ринку 
Головним управлінням Національної поліції в Ки-

ївській області проведено конкурс з придбання квар-
тир на вторинному ринку в Київській області (в насе-
лених пунктах, які розташовані на відстані до 15 км 
від меж міста Києва) для забезпечення житлом полі-
цейських та працівників Головного управління Націо-
нальної поліції в Київській області.

Закупівля квартир здійснюється відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 
2011 року № 147.

Джерело фінансування конкурсу: кошти Держав-
ного бюджету України.

Дата оприлюднення та номер оголошення про 
проведення конкурсу: 

газета «Урядовий кур’єр» від 27 жовтня 2021  
№ 206 (7074) 

офіційний вебсайт МВС — mvs.gov.ua від 23.10.2021
Розкриття конкурсних пропозицій відбулося об 

11.00, 05 листопада 2021 року за адресою: вул. Во-
лодимирська, буд. 15, м. Київ.

Інформація про результати проведення конкур-
су: переможцем визнано ФО Пєшого О. В. (ІПН 
3294918598).

Голова конкурсної комісії Павло ПАНФЬОРОВ 
16.11.2021

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ВИШНЕВСЬКОГО А. А.
Громадянин України Вишневський Альберт Ана-

толійович, 15.09.1964 р.н., зареєстрований за адре-
сою: вул. Щетініна, буд. 17, кв. 125, м. Донецьк, До-
нецька область, паспорт серії ВК 450554, виданий 
12.01.2008, на підставі ст. ст. 133, 135, 139 КПК Укра-
їни, Вам необхідно з’явитись в період часу з 09 год. 
00 хв. до 18 год. 00 хв., на 24.11.2021, 25.11.2021 та 
26.11.2021 до слідчого відділу 2 управління (з дис-
локацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ 
в Донецькій та Луганській областях, Прудських Ва-
дима Володимировича, за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, вул. Морських Десантників, 
буд. 20, кабінет №6,  для вручення Вам письмового 
повідомлення про підозру, допиту Вас як підозрю-
ваного та проведення інших слідчих (процесуаль-
них) дій  за Вашою участю у  кримінальному прова-
дженні №22021050000000090, внесеному до Єдино-
го реєстру досудових розслідувань 31.03.2021 за ч. 2  
ст. 110 КК України. 

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбут-
тя на виклик слідчого без поважних причин, перелік 
яких наведений у ст. 138 КПК України, настають на-
слідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК 
України ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечен-
ня прав і свобод громадян та правовий режим на 
тимчасово окупованій території України» необхідно 
з’явитися 25.11.2021 об 11:00 годині до прокурату-
ри Автономної Республіки Крим та м. Севастополя за 
адресою: м. Херсон, вул. Кременчуцька, 69, 3-й по-
верх або до 3-го відділу слідчого управління ГУ СБ 
України в АР Крим за адресою: м. Херсон, вул. Пе-
рекопська, 5: 

Магомедов Магомед Фарманович, 27.11.1989 р.н., 
громадянин Російської Федерації, зареєстрований за 
адресою: Російська Федерація, Республіка Дагестан, 
с. Тініт, для вручення повідомлення про підозру від 
10.11.2021 за ч. 1 ст. 438 КК України та участі в слід-
чих і процесуальних діях у кримінальному прова-
дженні № 42020010000000013 від 24.03.2020.

Висотін Сергій Валерійович, 26.10.1975 р.н., гро-
мадянин України, зареєстрований за адресою: Ав-
тономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. За-
лєська, буд. 14, кв. 180, для вручення повідомлення 
про підозру від 07.10.2021 за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 109, 
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України та участі в слідчих 
і процесуальних діях у кримінальному провадженні 
№ 42014000000000929 від 13.09.2014;

Шинкарьов Михайло Михайлович, 11.04.1989 р.н., 
громадянин України, адреса місця роботи: АР Крим, 
м. Сімферополь, пров. Учбовий, 6, для вручення по-
відомлення про підозру від 22.09.2021 за ч. 1 ст. 438 
КК України та участі в слідчих і процесуальних діях у 
кримінальному провадженні № 42017160690000078 
від 25.05.2017.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування

Ухвалою слідчого судді Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва від 18.11.2021 (справа  
№ 761/31913/21) надано дозвіл на здійснення спеці-
ального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні № 42015000000001880 від 10.09.2015 
за підозрою громадянина України Березовського Де-
ниса Валентиновича, 15.07.1974 року народження, у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255 КК України.

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, ви-
кликається 24 листопада 2021 року об 11:00 годи-
ні до 3-го слідчого відділу СУ ГУ СБУ в Автономній 
Республіки Крим, до слідчого Салія Д. С. (м. Херсон, 
вул. Перекопська, 5), або прокурора відділу прокура-
тури Автономної Республіки Крим та міста Севасто-
поля Жакоміна О. В., (м. Херсон  вул. Кременчуць-
ка, 69, 3-й поверх) для ознайомлення із матеріалами 
кримінального провадження, вручення повідомлень 
про підозру, обвинувального акта та реєстру матеріа-
лів у порядку ст. 290 КПК України, а також для участі 
в проведенні слідчих та процесуальних дій при здій-
сненні спеціального досудового розслідування:

Березовський Денис Валентинович, 15.07.1974 
р.н., уродженець м. Харкова, громадянин України, 
зареєстрований за адресою: м. Севастополь, вул. Ва-
куленчука, 5, кв. 15, зареєстрованого за адресою: 
АР Крим, військова частина А0235, у кримінальному 
провадженні №42015000000001880 від 10.09.2015 
за ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 255 КК України.

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

Оголошення № 286/5/6145-НЕР 
про проведення конкурсу щодо закупівлі квартир 

на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України
1. Замовник:
1.1. найменування: Міністерство оборони України;
1.2. ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034022;
1.3. місцезнаходження: Повітрофлотський проспект, 6, м. Київ, 03168.
2. Опис предмета конкурсу:
2.1. найменування предмета закупівлі: закупівля квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в ре-

гіонах України;
2.2. лоти: лот 1 — м. Вінниця, до 30 квартир; лот 2 — м. Луцьк, до 30 квартир; лот 3 — м. Дніпро, до 30 квар-

тир; лот 4 — м. Ужгород, до 50 квартир; лот 5 — м. Житомир, до 30 квартир; лот 6 — м. Запоріжжя, до 30 квар-
тир; лот 7 — м. Івано-Франківськ, до 30 квартир; лот 8 — м. Київ, до 100 квартир; лот 9 — м. Кропивницький, до 30 
квартир; лот 10 — м. Львів, до 100 квартир; лот 11 — м. Миколаїв, до 50 квартир; лот 12 — м. Одеса, до 100 квар-
тир; лот 13 — м. Полтава, до 50 квартир; лот 14 — м. Рівне, до 30 квартир; лот 15 — м. Суми, до 10 квартир; лот 16 
— м. Тернопіль, до 30 квартир; лот 17 — м. Харків, до 100 квартир; лот 18 — м. Херсон, до 30 квартир; лот 19 —  
м. Хмельницький, до 30 квартир; лот 20 — м. Черкаси, до 30 квартир; лот 21 — м. Чернівці, до 30 квартир; лот 22 
— м. Чернігів, до 30 квартир; лот 23 — м. Ковель Волинської області, до 15 квартир; лот 24 — м. Коломия Івано-
Франківської області, до 15 квартир; лот 25 — м. Біла Церква Київської області, до 30 квартир; лот 26 — м. Брова-
ри Київської області, до 30 квартир; лот 27 — м. Білгород-Дністровський Одеської області, до 30 квартир; лот 28 — 
смт Таїрове, с. Крижанівка, с. Фонтанка, смт Авангард, смт Хлібодарське Одеської області, до 30 квартир; лот 29 — 
м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, до 30 квартир; лот 30 — м. Маріуполь Донецької області, до 30 квартир; 
лот 31 — м. Умань Черкаської області, до 15 квартир.

3. Адреса вебсайту, на якому Замовником розміщується інформація про конкурс: www.mil.gov.ua, розділ «Дер-
жавні закупівлі» — Конкурсна комісія з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир.

4. Терміни передачі квартир та оформлення права власності на квартири за Державою Україна в особі Міністер-
ства оборони України: на вторинному ринку — до 23.12.2021; на умовах пайової участі терміни передачі квартир — 
до 15.04.2022, оформлення права власності — до 30.04.2022;

терміни дії договорів: на вторинному ринку — до 31.12.2021; на умовах пайової участі — до 31.12.2022.
5. Подання і розкриття конкурсних пропозицій:
5.1. місце: пр-т Перемоги, 55/2, м. Київ, 03113, Департамент державних закупівель та постачання матеріальних 

ресурсів Міністерства оборони України, 2 поверх;
5.2. подання: термін — до 12:00, 01.12.2021, кімната 207;
5.3. розкриття: час і дата — о 14:30, 01.12.2021, кімната 227.
6. Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календарних днів.
7. Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками: Присяжнюк Вікторія Іванівна, 

Тимошенко Олена Леонідівна, тел. (044) 4547459, zakupivli.zhytla@mil.gov.ua, Телятникова Наталія Олександрів-
на, тел. (044) 2713917.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
ДЛЯ ГАЛАНТЕРНІКА ВОЛОДИМИРА ІЛЛІЧА

Національне антикорупційне бюро України пові-
домляє, що ухвалою слідчого судді Вищого анти-
корупційного суду від 10.11.2021 по судовій справі 
№ 991/7375/21 (1-кс/991/7480/21) надано дозвіл на 
здійснення спеціального досудового розслідування у 
кримінальному провадженні №42017000000001097 
від 10.04.2017 щодо Галантерніка Володимира Іллі-
ча, 19.12.1969 року народження, уродженця м. Оде-
си, українця, громадянина України, підозрюваного у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191;  
ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 
ст. 364 КК України. Старший детектив Національного 
бюро: Медецький С. М., тел.: (044) 246-33-98.

Повідомлення

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду 
повідомляє засудженого Меденцева Павла Анатолі-
йовича, що розгляд кримінального провадження за 
касаційними скаргами захисників Безуглого Василя 
Дмитровича та Веселова Андрія Вікторовича, які ді-
ють в інтересах засудженого, на вирок Вищого анти-
корупційного суду від 07 жовтня 2020 року та ухва-
лу Апеляційної палати Вищого антикорупційного су-
ду від 19 лютого 2021 року відкладено на 13 годину 
ЗО хвилин 12 січня 2022 року.

Судове засідання відбудеться у Касаційному 
кримінальному суді Верховного Суду за адресою:  
вул. Пилипа Орлика, 4а, м. Київ, 01043.

Суддя Андрій ЧИСТИК

ПОВІДОМЛЕННЯ  
ДЛЯ ГАЛАНТЕРНІКА ВОЛОДИМИРА ІЛЛІЧА

Національне антикорупційне бюро України викли-
кає на 11 год. 00 хв. 24.11.2021 підозрюваного Га-
лантерніка Володимира Ілліча, 19.12.1969 року наро-
дження, останні відомі дані про місце проживання: 
м. Одеса, Французький бульвар, 85/1 та місце реє-
страції: м. Одеса, вул. Ковальська, 55, кв. 18, до стар-
шого детектива Медецького С.М. за адресою м. Ки-
їв, вул. Василя Сурикова, 3, для вручення клопотан-
ня про застосування запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою у кримінальному провадженні  
№42017000000001097 від 10.04.2017. Про неможли-
вість явки просимо завчасно повідомити за телефо-
ном (044)246-33-98 або на електронну пошту: info@
nabu.gov.ua.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО 
Шевченківський районний суд м. Чернівці

викликає Галкіна Олега Євгеновича, 16.08.1978 
р.н., зареєстрованого за адресою: вул. Чапає-
ва, 54/21, м. Дружівка Донецької області, як об-
винуваченого в кримінальному провадженні  
№ 22021260000000035 за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Судове засідання відбудеться 24 листопада 2021 
року на 12:30 год. за адресою: 58001, м. Чернівці, 
вул. Кафедральна, 4, каб. 19.

З моменту опублікування повістки про виклик об-
винуваченого Галкіна Олега Євгеновича у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери роз-
повсюдження, останній вважається належним чином 
ознайомлений з її змістом. 

Суддя Одовічен Я. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Яковенко Сергій Миколайович, 09.04.1974 р.н., уродженець с. Зориківка Міловського ра-

йону Луганської області, зареєстрований за адресою: м. Донецьк, пр. Дзержинського, 6, кв. 172, останнє ві-
доме місце проживання: м. Київ, вул. В. Василевської, буд. 8, кв. 51, відповідно до вимог ст. ст. 113, 133, 
135, 138, 139, 297-5 КПК України викликається із захисником 24.11.2021 на 10 год. 30 хв. до Голосіївського 
районного суду м. Києва, у зал судових засідань № 39 за адресою: м. Київ, вул. П. Потєхіна 14-А, для участі 
у підготовчому судовому засіданні у кримінальному провадженні № 42016000000002532  від 26.09.2016 за  
ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 396, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1 КК України, номер судової справи  
№ 752/16495/21.

Інформую, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.03.2021 надано до-
звіл на здійснення спеціального досудового розслідування у даному кримінальному провадженні відносно  
підозрюваного Яковенка Сергія Миколайовича, який ухиляється від органів досудового розслідування і су-
ду, у зв’язку із чим перебуває у розшуку. 

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

Поважними причинами неприбуття особи на виклик є обставини, зазначені в ст. 138 КПК України.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери 

розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом. 

12 грудня 2021 року о 13:00 за адресою: Україна, 65098, Одеська обл., місто Одеса, 4-Й ЖИТОМИРСЬКИЙ ПРОВУЛОК, бу-
динок 26, відбудуться загальні збори членів ГАРАЖНОГО КООПЕРАТИВУ «ЖИТОМІРСЬКИЙ-25» (код ЄДРПОУ — 30310909). 
Збори скликаються за ініціативою Правління Гаражного Кооперативу. Перелік питань порядку денного, що будуть розгля-
датися на загальних зборах членів Кооперативу:

1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів членів Кооперативу та надання їм повноважень на підписання прото-
колу та додаткових документів.

2. Прийняття рішення про проведення загальних зборів членів Кооперативу, відповідно до положень Закону України 
«Про Кооперацію».

3. Затвердження переліку дійсних членів Кооперативу. Внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо засновників та кінцевих бенефіціарних власників Ко-
оперативу.

4. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління та Правління.
Обрання нового складу Правління та нового Голови Правління Кооперативу.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії. Обрання нового складу Ревізійної комісії та ново-

го Голови Ревізійної комісії Кооперативу.
6. Прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту. Надання повноважень на підписання Статуту Коопера-

тиву.
7. Прийняття рішення про затвердження кошторису, порядку оплати та розміру внесків членів Кооперативу.
З усіх питань щодо проведення загальних зборів ГАРАЖНОГО КООПЕРАТИВУ «ЖИТОМІРСЬКИЙ-25» просимо 
звертатись за офіційними каналами зв’язку.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 21 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +1 +6 +7 +12 Черкаська 0 +5 +7 +12
Житомирська +2 +7 +5 +10 Кіровоградська 0 +5 +8 +13
Чернігівська 0 +5 +5 +10 Полтавська -2 +3 +6 +11
Сумська -2 +3 +4 +9 Дніпропетровська +2 -3 +6 +11
Закарпатська +2 +7 +5 +10 Одеська +1 +6 +9 +14
Рівненська +2 +7 +5 +10 Миколаївська 0 +5 +9 +14
Львівська +3 +8 +7 +12 Херсонська -1 +4 +9 +14
Івано-Франківська +2 +7 +6 +11 Запорізька -2 +3 +7 +12
Волинська +3 +8 +5 +10 Харківська +2 -3 +3 +8
Хмельницька +2 +7 +7 +12 Донецька -2 +3 +4 +9
Чернівецька +2 +7 +7 +12 Луганська +2 -3 +3 +8
Тернопільська +2 +7 +7 +12 Крим 0 +5 +10 +15
Вінницька +1 +6 +8 +13 Київ +4 +6 +9 +11
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Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

ВАНДАЛІЗМ. В Італії поліція 
затримала двох американських 
туристів, які таємно пробрали-
ся вночі в Колізей і влаштували 
там вечірку, повідомляє CNN. 
Увечері, коли Колізей зачинено 
для відвідувань, 20-річні хлопці 
перелізли через паркан, підня-
лися на другий рівень амфіте-
атру й розпивали пиво під ти-

сячолітніми склепіннями. Роз-
бишак помітили з вулиці пере-
хожі, які й викликали поліцію. 
Горе-туристів затримали непо-
далік Колізею, коли вони тіка-
ли з місця злочину. Така вечір-
ка влетить їм у копієчку — хлоп-
цям виписали штраф 800 євро. 

Колізей був найбільшим ам-
фітеатром Стародавнього Ри-

му і вміщував близько 50 ти-
сяч глядачів. Там проводили 
гладіаторські бої та інші пу-
блічні видовища. Хоч панде-
мія коронавірусу обмежила 
туризм, Колізей залишається 
однією з найпопулярніших ту-
ристських пам’яток Італії. Про-
те, як зазначають італійські 
ЗМІ, акти вандалізму в краї-

ні трапляються досить часто, і 
порушників не лякає перспек-
тива тюремного ув’язнення 
чи штраф. Цього літа у серп-
ні в Болоньї група напівголих 
ірландських туристів залізла 
у знаменитий фонтан «Неп-
тун», де розпивала пиво, аж 
доки вечірку не перервав при-
їзд поліції. 

Індійські батьки мріють лише про синів
НАДЗВИЧАЙНА СИТУ-

АЦІЯ. В індійському міс-
ті Мумбаї поліція врятувала 
п’ятиденну дівчинку, яку міс-
цеві жителі знайшли у стічній 
канаві. Дитина перебуває в лі-
карні. Медики запевняють, що 
її здоров’ю нічого не загрожує, 
повідомляє ВВС.

Місцеві жителі спочатку 
звернули увагу на дивну по-
ведінку котів, які скупчилися 
вздовж дороги біля стічної ка-
нави і голосно нявкали й шипі-
ли. На виклик прибув поліцей-

ський загін, який виявив не-
мовля, одягнене у брудну соро-
чечку, яке лежало у стічній воді 
й голосно плакало. 

«Коли ми витягли дитину, бу-
ло видно, що вона дуже змерз-
ла, її ручки посиніли від холоду. 
Ми обмили її теплою водою й 
загорнули в ковдру», — розпо-
віла поліцейська Шитал Сона-
ване газеті Times of India.

Правоохоронці розпочали 
пошуки матері. І хоч поліція не 
оприлюднює мотивів, такі інци-
денти трапляються в Індії часто. 

В індійських родинах перевагу 
надають хлопчикам і розгляда-
ють дівчаток як потенційний фі-
нансовий тягар, тому часто фік-
сують випадки вбивств новона-
роджених дівчаток. 

Нині статеве співвідношення 
населення Індії одне з найне-
пропорційніших у світі. Два ро-
ки тому індійські ЗМІ повідоми-
ли, що в місті Барейлі в північ-
ному штаті Уттар-Прадеш зна-
йшли новонароджену дівчинку, 
яку живцем поховали у глиня-
ному горщику. А в червні цього 

року рибалка з того-таки шта-
ту виловив у Гангу дерев’яну 
коробку, де лежало немовля-
дівчинка. 

Колишній прем’єр-міністр Ін-
дії Манмохан Сінгх назвав та-
кі соціальні упередження наці-
ональною ганьбою, закликав-
ши розпочати «хрестовий похід 
з порятунку новонароджених 
дівчаток». А нинішній глава ін-
дійського уряду Нарендра Моді, 
вступаючи на посаду 2014 року, 
закликав співвітчизників «при-
пинити вбивати своїх дочок».

Бельгійцям радять не ходити по гриби
ПРИРОДА І ЗДОРОВ’Я. Хоч 

осінь добігає кінця, грибний се-
зон у Бельгії досі в розпалі. Зби-
рання грибів тут не така попу-
лярна справа, як в Україні, про-
те грибників у бельгійських лі-
сах можна зустріти часто. Ціка-
во, що збирати гриби дозволено 
на території франкомовної час-
тини країни — у Валлонії, а в ні-
дерландомовній Фландрії забо-
ронено, штраф за порушення 
цього правила — 300 євро.

Гриби, які ростуть у бельгій-
ських лісах, звичні для україн-
ського грибника: білі, сироїж-
ки, польські, маслюки, опеньки. 
Однак цього року бельгійський 
державний центр Antigifcentrum, 
який надає допомогу та інфор-
мацію у разі отруєнь, опубліку-
вав пресреліз із застережен-
ням про небувале поширен-
ня у лісах отруйного гриба ви-
ду аmanita phalloides. Бельгій-
ці називають його «смертельна 

шапка» або «ангел смерті». В 
Україні цей біло-зелений гриб з 
родини мухоморових знають як 
бліду поганку. В Antigifcentrum 
наголошують, що подібність 
цього гриба до їстівних робить 
його ще небезпечнішим. Адже 
цей один з найотруйніших гри-
бів у світі можна переплутати з 
печерицею чи сироїжкою. 

Тому бельгійські спеціаліс-
ти вирішили зайвий раз засте-
регти грибників від небезпеки. 
Вони нагадують, що у разі вжи-
вання в їжу блідої поганки до 
появи перших симптомів отру-
єння може минути до 12 годин. 
Під час першої фази отруєння 
з’являються ознаки гастроен-
териту: нудота й діарея. Потім ці 
симптоми слабшають, це озна-
чає, що отрута вразила печінку 
та нирки і спричинила внутріш-
ню кровотечу. Людині, яка отру-
їлася блідою поганкою, потріб-
не інтенсивне лікування, іно-

ді може знадобитися пересад-
ка печінки, оскільки антидота 
до отрути цього гриба не існує. 
Близько 17% жертв блідої по-
ганки вмирають протягом деся-
ти днів після вживання.

Бельгійські науковці зазнача-
ють, що, згідно з цьогорічними 
спостереженнями, кількість блі-
дих поганок, зафіксована у міс-
цевих лісах, була найбільшою 
за останні 100 років. Нинішні во-

логе літо й тепла осінь створили 
ідеальні умови для грибів. 

В Antigifcentrum зауважують, 
що кількість повідомлень про 
отруєння грибами в Бельгії що-
року зростає, тому заклика-
ють бельгійців їсти лише ті гри-
би, які вони купують у магази-
ні. «Ніколи не збирайте гриби 
в лісі, це найнадійніший спосіб 
уникнути ризику», — йдеться у 
пресрелізі. 

У ЄС запропонували, 
як боротися  
з вирубуванням лісів

ДОВКІЛЛЯ. Компанії, які виробляють каву, шоколад, ялови-
чину і хочуть продавати свою продукцію на ринку ЄС, мають 
довести, що їхнє виробництво не пов’язане з вирубуванням лі-
сів. Таку пропозицію на розгляд Європарламенту внесла Єв-
рокомісія. 

«Щоб досягти успіху в боротьбі із глобальним потеплінням і 
захистити біорізноманіття, маємо взяти на себе відповідальність 
діяти однаково у себе вдома й за кордоном», — заявив  виконав-
чий віцепрезидент із питань європейської зеленої угоди Франс 
Тіммерманс.

Ця пропозиція наслідує спільну декларацію, яку 105 країн під-
писали під час глобального кліматичного саміту у Глазго, про 
припинення вирубування лісів до 2030 року. Вона становить час-
тину політики ЄС у досягненні цілей, визначених європейською 
зеленою угодою. 

«Цією пропозицією Єврокомісія заклала основу, щоб ЄС став 
першим регіоном, який візьме на себе відповідальність за свою 
роль у глобальному вирубуванні лісів», — сказала директор єв-
ропейського політичного офісу WWF Естер Асін, додавши, що 
важливо, аби пропозицію було реалізовано за підтримки інших 
євроінституцій.

Опитування, проведене у країнах ЄС, засвідчило: більшість 
людей підтримує ідею, що Євросоюз має зробити внесок у змен-
шення вирубування лісів у світі. Ліси досі займають 30% загаль-
ної площі суші на планеті. Однак із 1990 року світ втратив 420 
мільйонів гектарів лісів — площу більшу, ніж Європейський Со-
юз — переважно через розширення сільського господарства, 
пов’язаного з виробництвом деревини, сої, пальмової олії, шо-
коладу, кави й тваринництвом. 

Якщо пропозицію схвалять Європейська рада та Європар-
ламент, це змусить великих виробників доводити за допомо-
гою систем геолокації, що ділянки землі, яку вони використову-
ють для вирощування своїх сільськогосподарських культур, не 
з’явилися внаслідок очищення від лісових насаджень. Це стане 
гарантією того, що продукцію, яку купуватимуть європейці, не 
було виготовлено за рахунок знищення лісів. Згідно із пропози-
цією, компанії, які не дотримуватимуться цього правила, будуть 
змушені сплатити штраф обсягом 4% продажу у країні, на тери-
торії якої вони порушили цю норму. У Єврокомісії вже підрахува-
ли, що у разі ухвалення таких змін до 2030 року у світі вдасться 
зберегти від вирубування понад 70 тисяч гектарів лісів. 

Випив пива в Колізеї — 
штраф 800 євро

У Європі плутають бліду поганку  
з печерицями й сироїжками  
так само, як і в Україні
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