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Чи захищений споживач електроенергії 
ЛІКНЕП. Державний регулятор роз’яснив, як українцям боротися з порушеннями їхніх 
законних прав 

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Захист прав споживачів 
електричної енергії на 

роздрібному ринку. Конт роль 
за наданням такої послуги 

належної якості, в достатній 
кількості та за обґрунтовани-
ми цінами. Розгляд звернень 
споживачів і врегулювання 
спорів між ними та постачаль-
никами. Усе це покладено на 
Національну комісію, що здій-

снює державне регулюван-
ня у сферах енергетики та ко-
мунальних послуг (НКРЕКП). 
Вона ніби арбітр між спожи-
вачем і постачальником. 

Якщо компанії знають, як 
захищати свої законні права, 

то побутові споживачі, тобто 
ми з вами, зазвичай плаваємо 
в цьому питанні. Аби спожи-
вач був обізнанішим, на сво-
єму сайті НКРЕКП публікує 
корисні й актуальні інфор-
маційні матеріали, щоб спо-

живач вчасно дізнавався про 
зміни та міг краще розбира-
тися в роботі ринку. Також 
регулятор започаткував се-
рію онлайн-брифінгів 
з надання тематичних 
роз’яснень.

Прем’єр-міністр про можливості держави зі збільшення 
кількості щеплень проти коронавірусної інфекції

МОЗ не вимагає 
персональних даних

БУДЬТЕ ПИЛЬНИМИ. У нашій країні з’явилися шахрайські 
схеми, під час втілення яких зловмисники від імені Міністерства 
охорони здоров’я намагаються вивідати у співгромадян номе-
ри банківських карток та інші персональні дані під приводом ні-
бито виплати ковідної тисячі за вакцинацію проти COVID-19.

«Хочу звернути увагу на появу нових методів виманювання 
коштів шахраями. Вони від імені Міністерства охорони здоров’я 
надсилають інформацію із проханням надіслати номер карти та 
інші персональні дані для отримання тисячі гривень за повний 
курс щеплення. Запевняю, що від імені міністерства жодних по-
відомлень не формували і не надсилали громадянам», — цитує 
Укрінформ слова профільного міністра Віктора Ляшка.

Міністр наголосив, що програма цільового фінансування 
вразливих категорій бізнесу під час карантину «еПідтримка» 
розпочнеться 19 грудня. Механізм отримання фінансової допо-
моги — онлайн через мобільний додаток «Дія». Тож людей уко-
тре закликають бути пильними й не вірити жодним обіцянкам 
невідомих осіб. 

ДЕНИС ШМИГАЛЬ:

ЦИФРА ДНЯ

38% 
населення нашої країни пройшли 

повний курс вакцинації проти COVID-19. 

Першу дозу отримали 44,2%  

«Наш план — 70 відсотків 
дорослого населення. 

Нам слід пришвидшити 
процес вакцинації та 
робити все можливе, 

щоб уберегти 
людей».

Наші воїни захищають 
свою землю. І жодного 
шансу у ворога тут немає

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. 6 грудня у всій державі з гордістю 
відзначено 30-ту річницю створення Збройних сил України
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НА ПЕРШІЙ ЛІНІЇ

В уславленій окремій 
механізованій бригаді імені 
князя Романа Великого сім 
років своєї історії доводять, що 
вони високопрофесійні воїни

РІВНЯННЯ НА ПЕРЕДОВИКІВ

Свій безцінний досвід і знання 
юним охоронцям державних 
кордонів успішно передає 
учасник АТО підполковник 
Роман Науменко

ЦИТАТА ДНЯ
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ДОКУМЕНТИ

Постанова КМУ «Про затвердження  
Порядку видачі посвідчення і вручення  
нагрудного знака «Почесний донор України», 
зразків нагрудного знака «Почесний донор 
України» і посвідчення до нього»
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оголошення

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

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області по кримінальному провадженню 
1-кп/185/66/21, справа № 185/5157/17 за обвинува-
ченням Костриці Костянтина Олександровича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Підготовче судове засідання по вказаному кри-
мінальному провадженню призначено за адресою: 
вул. Дніпровська, 135, м. Павлоград Дніпропетров-
ська область.

Обвинувачений Костриця Костянтин Олександро-
вич викликається для участі в підготовчому судово-
му засіданні, призначеному на 17 грудня 2021 року 
об 11.00 год., у приміщенні Павлоградського місь-
крайонного суду Дніпропетровської області, який 
знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, 
м, Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

Після опублікування оголошенняв в пресі, обвину-
вачений вважається повідомленим про дату, час та 
місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого 
справу буде розглянуту за його відсутності.

Суддя Н. Г. Самоткан

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області по кримінальному провадженню 
1-кп/185/44/21, справа № 185/2143/17 за обвинува-
ченням Дворецького Андрія Анатолійовича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Підготовче судове засідання по вказаному кри-
мінальному провадженню призначено за адресою: 
вул. Дніпровська, 135, м. Павлоград Дніпропетров-
ська область.

Обвинувачений Дворецький Андрій Анатолійович 
викликається для участі в підготовчому судовому за-
сіданні, призначеному на 17 грудня 2021 року о 10 
год. 00 хв., у приміщенні Павлоградського міськра-
йонного суду Дніпропетровської області, який зна-
ходиться за адресою: Дніпропетровська область,  
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

Після опублікування оголошення в пресі, обвину-
вачений вважається повідомленим про дату, час та 
місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого 
справу буде розглянуту за його відсутності.

Суддя Н. Г. Самоткан

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового  

розслідування
Підозрюваний Крушельницький Сергій Михайло-

вич, 22.07.1974 року народження, який зареєстро-
ваний за адресою: смт. Приморський, вул. Гагаріна,  
в/ч А0156 на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК 
України,  Вам необхідно з’явитися 10.12.21, 13.12.21, 
16.12.21 року у період часу з 09.00 до 18.00 годин до 
старшого слідчого другого слідчого відділу (з дис-
локацією у м. Запоріжжі) Територіального управлін-
ня Державного бюро розслідувань, розташованого 
у місті Мелітополі, Медведєва Костянтина Ігорови-
ча до Територіального управління Державного бю-
ро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, 
за адресою: Запорізька область,  м. Мелітополь, вул. 
Індустріальна, 89, кабінет № 405, для проведення за 
Вашою участю слідчих дій у кримінальному прова-
дженні №62021080020000127 від 02.07.2021 за ч. 1 
ст. 111, ч.1 ст. 408 КК України — вручення Вам по-
відомлення про підозру, допиту у якості підозрюва-
ного, закінчення досудового розслідування, відкрит-
тя матеріалів кримінального провадження, вручення 
обвинувального акту з додатками відповідно до ви-
мог ст. ст. 46, 47, 54, 278, 290, 291 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового  

розслідування
Підозрюваний Вохмянін Сергій Сергійович, 

13.06.1982 року народження, який зареєстрований 
за адресою: АР Крим, смт. Приморський, вул. Гага-
ріна, в/ч А0156 на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК 
України,  Вам необхідно з’явитися 10.12.21, 13.12.21, 
16.12.21 року у період часу з 09.00 до 18.00 годин 
до слідчого другого слідчого відділу (з дислока цією 
у м. Запоріжжі) Територіального управління Дер-
жавного бюро розслідувань, розташованого у міс-
ті Мелітополі, Сліденка Петра Вікторовича до Тери-
торіального управління Державного бюро розсліду-
вань, розташованого у місті Мелітополі, за адресою: 
Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Індустрі-
альна, 89, кабінет № 405, для проведення за Вашою 
участю слідчих дій у кримінальному провадженні 
№62021080020000128 від 02.07.2021 за ч. 1 ст. 111, 
ч. 1 ст. 408 КК України — вручення Вам повідомлен-
ня про підозру, допиту у якості підозрюваного, за-
кінчення досудового розслідування, відкриття ма-
теріалів кримінального провадження, вручення об-
винувального акту з додатками відповідно до вимог  
ст. ст. 46, 47, 54, 278, 290, 291 КПК України.

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська ви-
кликає в якості обвинуваченого Барабанюка Андрія 
Михайловича, 14.11.1973 року народження, зареє-
строваного за адресою: Дніпропетровська область, 
м. Покров (Орджонікідзе), вул. Центральна (Каліні-
на), 33, кв. 30, у підготовче судове засідання по кри-
мінальному провадженню №42013040000000229 від 
21.10.2013 (справа №200/9053/17, провадження №1-
кп/0203/345/2021) за обвинувальним актом складе-
ним за результатами спеціального досудового роз-
слідування, яке відбудеться о 12 годині 30 хвилин 14 
грудня 2021 року за адресою: м. Дніпро, пр. ім. Пуш-
кіна, буд. 29, каб. 14, зал №12.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 323 КПК України з мо-
менту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери роз-
повсюдження обвинувачений вважається належним 
чином ознайомленим з її змістом. У разі неявки об-
винуваченого судовий розгляд справи може здій-
снюватися за його відсутності.

Суддя О. О. Смольняков

У провадженні Павлоградського міськрайонно-
го суду Дніпропетровської області перебуває кри-
мінальне провадження 1-кп/185/250/21, справа  
№ 185/7653/20 за обвинуваченням Синька Родіона 
Вікторовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Синько Родіон Вікторович, 
25.11.1977 року народження, викликається для учас-
ті в підготовчому судовому засіданні, призначеному 
на 17 грудня 2021 року о 10 год. 30 хв., у приміщен-
ні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропе-
тровської області, який знаходиться за адресою: Дні-
пропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпров-
ська, 135.

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

Після опублікування оголошення в пресі, обвину-
вачений вважається повідомленим про дату, час та 
місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого 
справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Анатолій КОСЮК

У провадженні Павлоградського міськрайонно-
го суду Дніпропетровської області перебуває кри-
мінальне провадження 1-кп/185/548/21, справа  
№ 185/8132/18 за обвинуваченням Медведка Воло-
димира Володимировича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст, 258-3, ч. 2 
ст. 110 КК України.

Обвинувачений Медведок Володимир Володими-
рович, 01.01.1972 року народження викликається 
для участі в підготовчому судовому засіданні, при-
значеному на 17 грудня 2021 року об 11 год. 30 хв., 
у приміщенні Павлоградського міськрайонного су-
ду Дніпропетровської області, який знаходиться за 
адресою: Дніпропетровська область, м, Павлоград, 
вул. Дніпровська, 135.

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

Після опублікування оголошення в пресі, обвину-
вачений вважається повідомленим про дату, час та 
місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого 
справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Анатолій КОСЮК

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Лісунов Сергій Васильович, 18.01.1985 р.н., 

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України викликаєть-
ся із захисником 13.12.2021 на 11 год. 00 хв. до слідчого суд-
ді Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за адре-
сою: вул. Володимиріська, 15, м. Київ, 01601, каб. 204, для учас-
ті як підозрюваного у розгляді клопотання слідчого про здій-
снення спеціального досудового розслідування у кримінально-
му провадженні № 42016000000000485 від 16.02.2016 (справа 
№757/63253/21-к).

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

04 жовтня 2021 року Полтавським апеля-
ційним судом у кримінальному провадженні 
№42015170000000069 від 20 лютого 2015 року по-
становлено ухвалу, якою апеляційні скарги началь-
ника відділу Прокуратури Полтавської області Бойка 
В. В., захисників Фелоненка Г. М., Микитенка О. П. та 
Кузнецова А. С. з доповненнями, подані в інтересах 
обвинуваченого Блажівського П. І., задоволено част-
ково. Вирок Октябрського районного суду м. Полтава 
від 20 листопада 2017 року щодо Блажівського Петра 
Ілліча скасовано та призначено новий розгляд у суді 
першої інстанції в іншому складі суду. 

Суддя Полтавського апеляційного суду  
Корсун О. М

18 жовтня 2021 року Полтавський апеляційний суд у складі колегії суддів головуючого суд-
ді Харлан Н. М., суддів Корсун О. М., Захожая О. І., постановила ухвалу у кримінальному провадженні  
№ 42014170690000071 по обвинуваченню Порохні Євгена Олексійовича у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 1 cт. 408, ч. 1 cт. 258-3 КК України, відповідно до якої апеляційну скаргу адвоката 
Черевичної Ю. О. — захисника в інтересах обвинуваченого Порохні Є. О. задоволено частково. Вирок Ки-
ївського районного суду м. Полтави від 10 вересня 2020 року щодо Порохні Євгена Олексійовича в части-
ні визнання винуватим та призначення покарання за ч. 1 cm. 258-3 КК України скасовано, та на підставі п. 3  
ч. 1 cт. 284 КПК України закрито кримінальне провадження через невстановлення достатніх доказів для до-
ведення винуватості Порохні Є. О. в суді та вичерпані можливості їх отримання. Вказано вважати Порох-
ню Євгена Олексійовича засудженим за ч. 1 cт. 408 КК України до покарання у виді позбавлення волі стро-
ком на 2 роки. В іншій частині вирок суду залишено без змін. Ухвала набирає законної сили з моменту її 
проголошення може бути оскаржена в касаційному порядку протягом трьох місяців з дня її проголошення.

Інформація про ухвалення вироку
Колегією суддів Токмацького районного суду Запорізької області у складі головуючого судді Новікової Н. В., суд-

дів Погрібної О. М., Гавілей М. М. 30 листопада 2021 року ухвалено обвинувальний вирок за результатами спеці-
ального  судового провадження у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12014050380001088 від 
19.08.2014 (справа № 161/5452/18), за обвинуваченням  Невойти Віталія Олександровича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Оскільки обвинувачений не з’являвся у судові засідання 
та не був присутній при проголошені вироку, відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України вирок вручено захиснику.

Ознайомитись  з вироком Токмацького районного суду Запорізької області можливо на офіційному сайті «Судо-
ва влада України» за посиланням https://court.gov.ua/fair/ за реквізитами справи: 161/5452/18.

Інформація про ухвалення вироку
Колегією суддів Токмацького районного суду Запорізької області у складі головуючого судді Новікової Н. В., суд-

дів Погрібної О. М., Гавілей М. М. 02 грудня 2021 року ухвалено обвинувальний вирок за результатами спеціального 
судового провадження у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 22016140000000036 від 28.04.2016 
(справа № 461/3087/17), за обвинуваченням Марфіча Михайла Михайловича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Оскільки обвинувачений не з’являвся у судові засідання та не був 
присутній при проголошені вироку, відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України вирок вручено захиснику.

Ознайомитись  з вироком Токмацького районного суду Запорізької області можливо на офіційному сайті «Судо-
ва влада України» за посиланням https://court.gov.ua/fair/ за реквізитами справи: 461/3087/17.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Оскома Дмитро Васильо-

вич, 25.12.1987 року народження, відповідно 
до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликаєть-
ся в судове засідання на 12 год. 30 хв. 16 груд-
ня 2021 року до Хмельницького міськрайонно-
го суду Хмельницької області (м. Хмельниць-
кий, вул. Героїв Майдану, 54, каб. № 203, голо-
вуючий суддя Піндрак О. О., судді Антонюк О. В., 
Місінкевич A. Л., конт.тел. (0382)76-28-40) для 
проведення судового розгляду у кримінально-
му провадженні № 22015240000000012 про об-
винувачення Оскоми Дмитра Васильовича за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні причини та 
наслідки неприбуття на виклик передбачені 
ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОПОВ І КОМПАНІЯ 

«ЛОМБАРД ПАРТНЕР» 
(код за ЄДРПОУ 42979163, місцезнахо-

дження: 69097, м. Запоріжжя, 
вул. Ентузіастів, б. 4, офіс 47) повідомляє 

про припинення надання фінансових 
послуг та прийняття загальними зборами 

учасників  рішення про подання 
до Національного банку України заяви 

про виключення інформації 
про фінансову установу 

з Державного реєстру фінансових 
установ та анулювання Свідоцтва 

про реєстрацію фінансової установи.

Приватний нотаріус Покровського 

районного нотаріального округу 

Василенко В. А. просить 

спадкоємців померлої 14.02.2021 

року Колосовської Євгенії Григорівни 

09.07.1935 року народження 

звернутися для оформлення спадкових 

прав на належне майно до нотаріальної 

контори за адресою: Донецька область, 

Покровський район, місто Авдіївка, 

вулиця Комунальна, буд. № 4, офіс № 1.

Краснокутська селищна рада Богоду-
хівського району Харківської області за-
прошує на засідання комісії з питань за-
хисту прав дитини при виконавчому ко-
мітеті Краснокутської селищної ради  
гр. Міллера Сергія Геннадійовича, 24 лис-
топада 1985 року народження, яке відбу-
деться 14 грудня 2021 року о 9:00 год. в 
приміщенні Краснокутської селищної ра-
ди за адресою: вул. Охтирська, 1, смт 
Краснокутськ, Богодухівський район, 
Харківська область, з питання доцільнос-
ті або недоцільності позбавлення батьків-
ських прав.

 До уваги кредиторів та інших заці-
кавлених осіб, на виконання вимог стат-
ті 19 ЗУ «Про товариства з обмеженою 
та додатковою відповідальністю» ТОВ 
«РЕК АЛЬФА» (місцезнаходження: 01011, 
м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4-А,  
літ. А, ідентифікаційний код 36588691) 
повідомляє, що згідно з протоколом за-
гальних зборів учасників від 03.12.2021 р. 
№ 388 було прийнято рішення про змен-
шення статутного капіталу Товариства 
на суму, що дорівнює 145435860,00 гри-
вень та затверджено новий (зменшений) 
статутний капітал товариства у розмірі 
1156407344,31 гривень.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням 
у кримінальному провадженні №12016010000000081 від 04.03.2016, порушеного за ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 353, ч. 1  
ст. 111 КК України.

В межах вищезазначеного кримінального провадження стосовно Бобрікова Олексія Володимировича, 29.01.1972 
р.н., зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру, у зв’язку із викладеним, на підставі ст. ст. 133, 135 
КПК України пропоную  Бобрікову Олексію Володимировичу, 29.01.1972 р.н, громадянину України, що проживає за 
адресою: м. Сімферополь, АР Крим, Україна, вул. Трубаченка, 22, кв. 18 та його захиснику прибути 09 грудня 2021 
року о 09 год. 15 хв, 10 грудня 2021 року з 09 год. 15 хв. до 16 год 45 хв. до прокурора з питань захисту інтересів ді-
тей та протидії насильству, нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних прова-
дженнях, інших заходів примусового характеру у місцях несвободи, а також пробації, прокуратури АР Крим та м. Се-
вастополя Пірогової О. І. за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24,  для здійснення повідомлення про підозру та проведен-
ня інших слідчих(процесуальних) дій. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Корж Володимир Іванович, 23.04.1965 року народження, який зареєстрований за адресою: 
Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Єсенська, буд. 8, кв. 6, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК 
України,  Вам необхідно з’явитися 10.12.2021, 13.12.2021, 16.12.2021 року у період часу з 09.00 до 18.00 го-
дин до слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Запоріжжі) Територіального управління Дер-
жавного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Боргуна Євгена Васильовича до Територіаль-
ного управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, за адресою: Запорізька 
область, м. Мелітополь, вул. Індустріальна, 89, кабінет № 406, для проведення за Вашою участю слідчих дій 
у кримінальному провадженні №62021080020000122 від 30.06.2021 за ч. 1 ст. 111, ч.1 ст. 408 КК України — 
вручення Вам повідомлення про підозру, допиту у якості підозрюваного, закінчення досудового розсліду-
вання, відкриття матеріалів кримінального провадження, вручення обвинувального акту з додатками відпо-
відно до вимог ст. ст. 46, 47, 54, 278, 290, 291 КПК України.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопіль-
ської області викликає обвинуваченого у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 258-3 та ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу 
України Замуруєва Віталія Валентиновича, 11 січня 
1975 року народження, уродженця міста Алчевська 
Луганської області, який проживає в місті Луганську 
по вулиці Переяславська, буд. № 44 і по вулиці Ко-
цюбинського, буд. № 6, кв. № 65, у підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 13 грудня 2021 року о  
10 год. 00 хв. в залі судових засідань Тернопільсько-
го міськрайонного суду 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 Замуруєва В. В. в 
підготовче судове засідання, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутності обвинува-
ченого.

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

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Назва і місцезнаходження об’єкта: «Реконструкція ПЛ 330 кВ Вінницька 330 – Бар. Вінницька область 

(Барський, Жмеринський, Вінницький та Тиврівський райони), інв.№009015».
Місцерозташування об’єкта будівництва:
ПЛ 330 кВ Вінницька 330 — Бар. — Вінницька область, Барський, Жмеринський, Вінницький та Тиврів-

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

но реконструкцію ПЛ 330 кВ Вінницька 330 — Бар в Вінницькій області Барського, Жмеринського, Вінниць-
кого та Тиврівського районів. 

3. Фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з ураху-
ванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій:

- виробнича діяльність з передачі електроенергії в нормальному та аварійного режимах не призводить до 
забруднення ґрунтів хімічними речовинами, в зв’язку з чим контроль за забрудненням ґрунтів в процесі екс-
плуатації електричних мереж не виконується;

- при будівництві шкідливого впливу на флору і фауну не виникає.
4. Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності насе-

лення планованої діяльності, а також заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до еколо-
гічних стандартів і нормативів: викиди забруднюючих речовин та шумові характеристики машин та меха-
нізмів, які використовуються при виконанні будівельних робіт, відповідають вимогам нормативів природо-
охоронного законодавства України та екологічному стандарту ISO 14001. Відповідні розрахунки наведені в 
додатках.

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

кож сміття, тару, мілкі відходи.
Проектом передбачено для ПЛ 330 кВ Вінницька 330 – Бар (Вінницька область) вивезення демонтованих 

металоконструкцій на територію Вінницького РЕЦ, м. Вінниця на відстань в середньому 51 км, залізобетон-
них конструкцій на відстань 15 км.

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

6. Заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення: ін-
формувати громадськість про планову діяльність, мету і шляхи її здійснення зобов’язується Проектуваль-
ник проекту (за дорученням Замовника).

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

Замовник зобов’язується при здійсненні реконструкції дотримуватись проектних рішень відповідно до 
норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва 
та експлуатації об’єкта планової діяльності.

8. Висновок: вплив на навколишнє середовище реконструйованих ділянок лінії електропередачі 330 кВ 
знаходиться в межах норми. Реконструйовані ділянки ПЛ 330 кВ, з урахуванням прийнятих запобіжних за-
ходів, можуть споруджуватись та вводитись в експлуатацію.

ОГОЛОШЕННЯ № 2 від 07.12.2021
про результати проведення конкурсу  

щодо придбання житла на вторинному ринку
Державна установа «Центр обслуговування під-

розділів Міністерства внутрішніх справ України» про-
вела конкурс щодо придбання житла на вторинному 
ринку.

Закупівля здійснюється відповідно до постано-
ви Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р.  
№ 147.

Дата оприлюднення та номер оголошення про 
проведення конкурсу:

- газета «Урядовий кур’єр»  від 23.11.2021 № 225 
(7093)

- веб-сайт МВС - mvs.gov.ua від 23.11.2021
Переможці конкурсу щодо придбання житла на 

вторинному ринку:
- Конкурс з придбання житла на вторинному ринку 

за двома лотами відмінити у зв’язку з поданням для 
участі в них менше двох конкурсних пропозицій (не 
подано жодної конкурсної пропозиції) (протокол № 2 
від 06 грудня 2021 року). 

ОГОЛОШЕННЯ
про результати конкурсу

1. Замовник: 
1.1. Найменування: Управління державної охоро

ни України.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037478.
1.3. Місцезнаходження: 01024,  м. Київ, вул. Бо

гомольця, 8. 
2. Предмет закупівлі:
2.1.Найменування предмета закупівлі: Будівни

цтво (придбання) житла на умовах пайової участі 
та на вторинному ринку в місті Києві для військово
службовців Управління державної охорони України. 

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт 
чи надання послуг: 18 квартир загальною площею 
1424,50 кв. м.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи 
надання послуг: м. Київ, вул. Богомольця, 8.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи 
надання послуг: до 15 грудня 2021 року. 

3. Процедура закупівлі: конкурс (згідно з вимога
ми Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті України на будівництво (при
дбання) житла для військовослужбовців, осіб рядо
вого і начальницького складу, затвердженого по
становою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011  
№ 147 (зі змінами)).

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про 
проведення процедури закупівлі, опублікованого в 
державному офіційному виданні: газета «Урядовий 
кур’єр» від 05  листопада 2021 року №213 (7081).

5. Учасники-переможці: 
5.1.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: 

ПрАТ «Домобудівний комбінат №4»;
5.1.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облі-

кової картки платника податків: 05503160;
5.1.3. Місцезнаходження (для юридичної осо-

би) та місце проживання (для фізичної особи):  
тел.: (044) 4265024, факс (044) 4309667, 04082,  
м. Київ,  вул. Лугова, 13.

6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів:
6.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі то-

вару): 
ПрАТ «Домобудівний комбінат №4» 28 080,00 

(двадцять вісім тисяч вісімдесят) грн. 00 коп.  
за 1 кв. м. житла з урахуванням ПДВ. 

6.2. Загальна вартість предмету закупівлі: 39 999 
960, грн. (Тридцять дев’ять мільйонів дев’ятсот 
дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот шістдесят) грн. 
00 коп.

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції 
конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за 
результатами застосування процедури закупівлі в 
одного учасника): 25 листопада 2021 року.

8. Кінцевий строк укладання договору про заку-
півлю: 16 грудня 2021 року.

9. Договір:  № 780/2021 від «03» грудня 2021 року.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні досудового розслідування

Третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро 
розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному про-
вадженні № 42015040010000140 від 23.02.2015 за підозрою Лєбєдєва Дмитра Володимировича у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 408 КК України.

 На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5  КПК України викликається підозрюваний Лєбєдєв Дмитро Володими-
рович, 26.11.1978 р.н., зареєстрований  за адресою:  м. Севастополь, вул. Громова, 5, кв. 9, на 13.12.2021 об 
11:00 год., 14.12.2021 об 11:00 год., 15.12.2021 об 11:00 год. до слідчого Третього слідчого відділу (з дис-
локацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у міс-
ті Полтаві, Саляка Андрія Богдановича за адресою: вул. Старокозацька, 52, м. Дніпро (каб. № 7) для отри-
мання повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК 
України, допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні № 42015040010000140 від 23.02.2015 за 
ч. 1 ст. 408 КК України, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій по даному кримінальному 
провадженню. 

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

Повістка про виклик відповідно  
до вимог 297-5, 323 КПК України

Повістка про виклик до суду обвинуваченого Плетньо-
ва Олександра Олеговича, 10.07.1985 р.н., зареєстрова-
ного за адресою: Одеська обл., Біляївський район, м. Бі-
ляївка, вул. Гоголя, 21, відповідно до вимог 297-5, 323 
КПК України для участі в судовому засіданні з розгляду 
кримінального провадження в порядку спеціального су-
дового провадження стосовно Плетньова О. О., обвину-
ваченого у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, яке відбудеться 13.12.2021 об 11 год. 30 хв., 
за адресою: м. Одеса, вул, Балківська, 33, Приморський 
районний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. По-
важні причини неприбуття особи на виклик суду згідно 
зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обви-
нуваченого, передбачені статтями 139, 323 КПК України. 

Суддя Коваленко В. М.

Повістка про виклик підозрюваних  
при здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження
 Обвинувачений Єлькін Руслан Михайлович, 

20.07.1980 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, зареєстрований за адресою: Одеська об-
ласть, Арцизький район, с. Роща, вул. Мічуріна, 106, 
відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України виклика-
ється в судове засідання, яке відбудеться 15.12.2021 
року об 11 годині 30 хвилин в залі судових засідань 
№131 Приморського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в 
судовому засіданні в якості обвинуваченого.

Суддя Іванов В. В.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження
Обвинувачений Безим’янний Володимир Миколайо-

вич, який народився 22 квітня 1959 року, зареєстрова-
ний за адресою: м. Одеса, вул. Китобойна, 81, та обвину-
вачений Джуган Михайло Петрович, який народився 30 
квітня 1974 року, зареєстрований за адресою: Закарпат-
ська обл., Тячівський р-н, м. Усть-Чорна, вул. Калініна, 
33, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України викли-
каються в судове засідання, яке відбудеться 16.12.2021 
року о 14 годині 45 хвилин в залі судових засідань №231 
Приморського районного суду м. Одеси за адресою:  
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засі-
данні в якості обвинувачених. 

Суддя Віктор Попревич

Повістка про виклик підозрюваного  
при здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження
Обвинувачений Сагун Олексій Іванович, 17.09.1977 

р.н., зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Ми-
хайлівська, 20, кв. 24, відповідно до вимог 297-5, 323 
КПК України викликається в судове засідання, що 
відбудеться 16 грудня 2021 року о 14.30 годині в за-
лі судових засідань № 222 Приморського районно-
го суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балків-
ська, 33, для участі в судовому засіданні в якості об-
винуваченого.

Поважні причини неприбуття особи на виклик су-
ду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого, передбачені статтями 139, 
323 КПК України. 

Суддя А. В. Дерус

Повістка про виклик відповідно  
до вимог 297-5, 323 КПК України

Повістка про виклик до суду обвинуваченого Дер-
менжи Валерія Костянтиновича, 18.06.1976 р.н., за-
реєстрованого за адресою: Одеська область, Ізма-
їльський район, с. Кам’янка, вул. Калинина, 127, від-
повідно до вимог 297-5, 323 КПК України для учас-
ті в судовому засіданні з розгляду кримінального 
провадження в порядку спеціального судового про-
вадження стосовно Дерменжи В.К., обвинувачено-
го у скоєнні злочину передбаченого ч.1 ст.258-3 КК 
України, яке відбудеться 13.12.2021 о 13 год. 00 хв., 
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Примор-
ський районний суд м. Одеси, зал судових засідань 
№229. Поважні причини неприбуття особи на виклик 
суду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого, передбачені статтями 139, 
323 КПК України. 

Суддя Коваленко В. М.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при проведенні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження
Обвинувачений Єлісєєв Сергій Станіславович, 

який народився 24 жовтня 1961 року, зареєстро-
ваний за адресою: АР Крим, м. Севастополь, про-
спект Античний, 6, кв. 5; проживаючий за адресою: 
АР Крим, м. Севастополь, вул. Тараса Шевченка, 17 
кв. 15, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК Украї-
ни викликається в судове засідання, яке відбудеть-
ся 15.12.2021 року об 11 годині 30 хвилин в залі су-
дових засідань №131 Приморського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, 
для участі в судовому засіданні в якості обвинуваче-
ного.

 Суддя Іванов В. В.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Бойцов Семен Юрійович 31.12.1996 року народжен-
ня, відповідно до вимог ст.ст. 297- 5, 323 КПК України викликається в 
судові засідання, що відбудуться 14.12.2021 року о 12 годині 30 хви-
лин, 27.01.2022 року о 12.00 год., 08.02.2022 року об 11.00 год. в за-
лі судових засідань № 233 Приморського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні 
в якості обвинуваченого.  

Суддя С. М. Кічмаренко

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Тютєрєв Олександр Миколайович 16.04.1980 року наро-
дження, відповідно до вимог ст.ст. 297- 5, 323 КПК України викликається в 
судові засідання, що відбудуться що відбудуться 14.12.2021 року о 12 годи-
ні 30 хвилин, 27.01.2022 року о 12.00 год., 08.02.2022 року об 11.00 год в за-
лі судових засідань № 233 Приморського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні в якос-
ті обвинуваченого. 

Суддя С. М. Кічмаренко

Повістка про виклик підозрюваних при здійсненні судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження

 Обвинувачений Золотарьов Микола Анатолійович, який народив-
ся 25 квітня 1990 року, зареєстрований за адресою: Одеська область,  
м. Болград, вул. 25 Серпня, 226, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК 
України викликається в судове засідання, яке відбудеться 14.12.2021 
року о 14 годині 30 хвилин в залі судових засідань №131 Приморського 
районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для 
участі в судовому засіданні в якості обвинуваченого. 

Суддя Іванов В. В.

Повістка про виклик підозрюваних при здійсненні судового засідання  
в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Гавриленко Андрій Олександрович, 10.12.1989 року народження, за ознаками кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України викликається в судове засі-
дання, яке відбудеться 14.12.2021 року о 14 годині 15 хвилин в залі судових засідань №231 Приморського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні в якості обвинуваченого. 

Суддя Попревич В. М.

Повістка про виклик відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України
Обвинуваченому Немодрук Ігорю Володимировичу, 14.08.1965 р.н., зареєстрованому за адресою: Одеська область,  

м. Роздільна, пров. Шкільний, 22, кв. 5, необхідно з’явитися в судове засідання, яке відбудеться 13.12.2021 о 12 год. 00 хв., 
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. Поважні при-
чини неприбуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого, перед-
бачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя В. М. Коваленко

В провадженні Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області перебуває обвинуваль-
ний акт у кримінальному провадженні, внесено-
му до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 42015050000000569 від 12 жовтня 2015 року за 
обвинуваченням Гнатуша Дениса Юрійовича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Гнатуша Дениса 
Юрійовича, 30.11.1981 року народження, який заре-
єстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Пашенної, 
буд. 3, для участі в підготовчому судовому засідан-
ні, яке відбудеться 13 грудня 2021 року о 10 годині 
30 хвилин, у приміщенні Костянтинівського міськра-
йонного суду Донецької області за адресою: 85110, 
м. Костянтинівка, пр-т. Ломоносова, 157, корпус 2, 
зал судового засідання № 7.

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим 
та оголошення його у міждержавний та/або міжна-
родний розшук є підставою для здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування чи спеціального су-
дового провадження.

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

АТ «УКРСИББАНК» (надалі — Банк) повідомляє про внесення змін до:
- ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ВІДКРИТТЯ ТА КОМПЛЕКСНОГО РОЗРА-

ХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ ФІЗИЧ-
НИХ ОСІБ В АТ «УКРСИББАНК» (зі змінами) (далі — Правила 1), які розмі-
щені для ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформацій-
них стендах у приміщеннях установ Банку, та опубліковані в газеті «Урядо-
вий кур’єр» № 105 (5974) від  09.06.2017 р., з усіма наступними змінами та 
доповненнями;

- ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ ПОЗИ-
ЧАЛЬНИКІВ АТ «УКРСИББАНК» З МОЖЛИВІСТЮ ВІДКРИТТЯ ТА РОЗРА-
ХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КАРТКОВИХ (ПОТОЧНИХ) РАХУН-
КІВ (зі змінами) (далі — Правила 2), які розміщені для ознайомлення на 
сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у приміщеннях 
установ Банку, та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» № 105 (5974) від  
09.06.2017 р., з усіма наступними змінами та доповненнями;

- ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ВІДКРИТТЯ, ВИКОРИСТАННЯ І ОБСЛУ-
ГОВУВАННЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У НАЦІОНАЛЬНІЙ І ІНО-
ЗЕМНИХ ВАЛЮТАХ  В АТ «УКРСИББАНК» (зі змінами) (далі — Правила 3), 
які розміщені для ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та на ін-
формаційних стендах у приміщеннях установ Банку, та опубліковані в газеті 
«Урядовий кур’єр» № 116 (4366) від  20.06.2008 р., з усіма наступними змі-
нами та доповненнями, 

(при спільному згадуванні далі — Правила; при окремій згадці далі — 
Правила 1, Правила 2 або Правила 3, відповідно),

а саме:
1. Доповнити Правила визначенням термінів «ЄМА» та «ЕМА Anti Fraud 

Hub» — (або «EMA AFH»), виклавши ці терміни в наступній редакції:
««ЄМА» — Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем 

«ЄМА» (код ЄДРПОУ 30401000), яка є власником ЕМА Anti Fraud Hub, воло-
дільцем бази персональних даних «Exchange-online» та інформації про ко-
ристувачів ЕМА Anti Fraud Hub;

«ЕМА Anti Fraud Hub» — (або «EMA AFH») — магістральний захищений 
портал, через який проводиться міжгалузевий антишахрайський обмін да-
ними та/ або їх транзит із застосуванням API та яке реалізовано в формі 
прикладного програмного забезпечення, яке містить сервіси/модулі та базу 
персональних даних «Exchange-online» (https://www.ema.com.ua/business/
antifraud-hub/ ). ЕМА Anti Fraud Hub  забезпечує обіг наступної інформації 
між учасниками ринку фінансових послуг, що уклали договір з ЄМА про 
приєдання до спільного використання ЕМА Anti Fraud Hub: 

- щодо неправомірного, незаконного використання платіжних інструмен-
тів та платіжних систем, платіжної інфраструктури, обладнання, програмно-
го забезпечення, придатного для компрометації інформації;

- щодо підробки платіжних карток, електронних грошей, електронних га-
манців тощо; 

- щодо неправомірних або незаконних дій у сфері отримання (надання) 
позик, кредитів;

- щодо результатів платіжного моніторингу, історій авторизації; 
- результати аналізу інформації, які сприяють належній ідентифікації 

платників, отримувачів, суб’єктів правовідносин позики, кредитування, роз-
рахунків; 

- фото /відео/ аудіо інформації, довідкової та статистичної інформації;
- методичних рекомендацій та експертної інформації  

(https://www.ema.com.ua/business/antifraud-hub/)».
2. В Правила 1 внести наступні зміни:
- в пункті 9.1 Розділу 9 Правил 1 абзац, який починається зі слів «необ-

хідну в інших випадках, у відповідності до вимог Законодавства» викласти 
в наступній редакції:

«необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог Законодавства та/
або внутрішніх положень Банку та/або Законодавства з принципом екстра-
територіальності для виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фі-
нансового моніторингу, в тому числі санкцій Служби контролю за інозем-
ними активами США (OFAC), вимог Закону США «Щодо оподаткування іно-
земних рахунків» (FATCA) тощо.».

- доповнити пункт 9.1 Розділу 9 Правил 1 після слів «що надають послу-
ги Клієнту використовуючи Систему BankID НБУ.» новим абзацом наступ-
ного змісту: 

«З метою отримання Клієнтом послуг Банку та захисту його інтересів від 
шахрайських дій з боку третіх осіб, Клієнт надає та підтверджує свою зго-
ду та право Банку, операторам мобільного зв’язку, учасникам ринку фінан-
сових послуг, що уклали договір з ЄМА про приєдання до спільного вико-
ристання ЕМА AFH та ЄМА (в тому числі користувачам ЕМА Anti Fraud Hub) 
здійснювати обробку персональних даних (будь-яку дію або сукупність дій, 
таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, змі-
на, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення пер-
сональних даних), включаючи персональний безпечний номер мобільного 
телефону, інформацію про заміну(статус) та наявність переадресації SIM-
картки персонального безпечного номера мобільного телефону, та прове-
дення процедури верифікації статусу SIM-картки та надавати іншу необхід-
ну інформацію про отримання Клієнтом телекомунікаційних, банківських, 
фінансових та супровідних послуг, використовуючи, але не обмежуючись, 
ЕМА Anti Fraud Hub». 

- доповнити останній абзац пункту 9.1. Розділу 9 Правил 1 після слів «до 
будь-якої бази персональних даних АТ «УКРСИББАНК» словосполученням 
«або до бази персональних даних третіх осіб, зазначених у цьому Догово-
рі.». 

- пункт 9.4 Розділу 9 Правил 1 викласти в новій редакції наступного  
змісту:

«Для припинення або попередження можливого шахрайства Клієнт до-
ручає Банку без будь-яких обмежень повідомляти членам платіжної систе-
ми, ЄМА (в тому числі операторам мобільного зв’язку, учасникам ринку фі-
нансових послуг, що уклали договір з ЄМА про приєдання до спільного ви-
користання ЕМА AFH) про будь-які незаконні або непогоджені з Банком дії, 
в тому числі дії з використанням картки.».

3. В Правила 2 внести наступні зміни:
- доповнити абзац, яким визначено термін «персональний безпечний но-

мер мобільного телефону, наступним реченням: «Цей термін також вико-
ристовується в Розділі І».

- в пункті 9.5 Розділу 9 Правил 2 абзац, який починається зі слів «необ-
хідну в інших випадках, у відповідності до вимог Законодавства України», 
викласти в наступній редакції:

«необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог законодавства 
України та/або внутрішніх положень Банку та/або Законодавства з принци-
пом екстратериторіальності для виконання санкційних та/або інших заходів 
у сфері фінансового моніторингу, в тому числі санкцій Служби контролю за 

іноземними активами США (OFAC), вимог Закону США «Щодо оподаткуван-
ня іноземних рахунків» (FATCA) тощо.».

- в пункті 9.5 Розділу 9 Правил 2, в абзаці, що стосується системи BankID 
НБУ слова «Клієнта», «Клієнтом», «Клієнту» змінити на слова «Позичальни-
ка», «Позичальником», «Позичальнику».

- доповнити пункт 9.5 Розділу 9 Правил 2 після слів «використовуючи 
Систему BankID НБУ.» новим абзацом наступного змісту:

«З метою отримання Позичальником послуг Банку та захисту його інте-
ресів від шахрайських дій з боку третіх осіб, Позичальник надає та підтвер-
джує свою згоду та право Банку, операторам мобільного зв’язку, учасникам 
ринку фінансових послуг, що уклали договір з ЄМА про приєдання до спіль-
ного використання ЕМА AFH та ЄМА (в тому числі користувачам ЕМА Anti 
Fraud Hub) здійснювати обробку персональних даних (будь-яку дію або су-
купність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адап-
тування, зміна, поновлення, використання, поширення, знеособлення, зни-
щення персональних даних), включаючи персональний безпечний номер 
мобільного телефону, інформацію про заміну(статус) та наявність переа-
дресації SIM-картки персонального безпечного номера мобільного телефо-
ну, та проведення процедури верифікації статусу SIM-картки та надавати ін-
шу необхідну інформацію про отримання Позичальником телекомунікацій-
них, банківських, фінансових та супровідних послуг, використовуючи, але 
не обмежуючись, ЕМА Anti Fraud Hub.».

- доповнити останній абзац пункту 9.5 Розділу 9 Правил 2 після слів «до 
будь-якої бази персональних даних АТ «УКРСИББАНК» словосполученням 
«або до бази персональних даних третіх осіб, зазначених у цьому Догово-
рі.».

- доповнити пункт 9.5 Розділу 9 Правил 2 новим абзацом наступного 
змісту:

«Для припинення або попередження можливого шахрайства Позичаль-
ник доручає Банку без будь-яких обмежень повідомляти членам платіжної 
системи, ЄМА (в тому числі операторам мобільного зв’язку, учасникам рин-
ку фінансових послуг, що уклали договір з ЄМА про приєдання до спільно-
го використання ЕМА AFH) про будь-які незаконні або непогоджені з Бан-
ком дії, в тому числі дії з використанням картки.».

4. В Правила 3 внести наступні зміни:
- пункт 12.1 Розділу 12 Правил 3 після двокрапки та перед абзацом, який 

починається зі слів «необхідну при укладенні договорів», доповнити нови-
ми абзацами наступного змісту:

«- яка відповідно до законодавства входить до складу кредитної історії (у 
тому числі інформації, що міститься у державних реєстрах та інших базах 
даних публічного використання) — до/від/через бюро кредитних історій, які 
створені та здійснюють діяльність відповідно до законодавства України, у 
порядку, визначеному Законом України «Про організацію формування та 
обігу кредитних історій». Інформація про назву та адресу бюро кредитних 
історій, до яких АТ «УКРСИББАНК» буде передавати інформацію для фор-
мування кредитних історій, опублікована в газеті «Голос України», а також 
на офіційному сайті Банку https://ukrsibbank.com/. Сторони також домови-
лися, що Клієнт згоден з тим, що Банк має право надати необхідну інфор-
мацію щодо формування кредитної історії іншим особам, яким ця інформа-
ція необхідна для виконання своїх функцій або надання послуг Банку в об-
сязі, який буде визначено Банком самостійно з урахуванням вимог законо-
давства України;

- необхідну при передачі/отриманні інформації до/від/через Кредитний 
реєстр Національного банку України; 

- необхідну при внесенні інформації про боржника до реєстрів обтяжень 
при укладенні договорів забезпечення виконання зобов’язань за Догово-
ром;

- необхідну для укладання та/або виконання договорів страхування — до/
від/через страхових(-і) компаній(-ї);».

- у пункті 12.1 Розділу 12 Правил 3 абзац, який починається зі слів «не-
обхідну в інших випадках, у відповідності до вимог Законодавства» виклас-
ти в наступній редакції:

«необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог Законодавства та/
або внутрішніх положень Банку та/або Законодавства з принципом екстра-
територіальності для виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фі-
нансового моніторингу, в тому числі санкцій Служби контролю за інозем-
ними активами США (OFAC), вимог Закону США «Щодо оподаткування іно-
земних рахунків» (FATCA) тощо.».

- доповнити пункт 12.1 Розділу 12 Правил 3 після слів «що надають по-
слуги Клієнту використовуючи Систему BankID НБУ.» новим абзацом на-
ступного змісту:

«З метою отримання Клієнтом послуг Банку та захисту його інтересів від 
шахрайських дій з боку третіх осіб, Клієнт надає та підтверджує свою зго-
ду та право Банку, операторам мобільного зв’язку, учасникам ринку фінан-
сових послуг, що уклали договір з ЄМА про приєдання до спільного вико-
ристання ЕМА AFH та ЄМА (в тому числі користувачам ЕМА Anti Fraud Hub) 
здійснювати обробку персональних даних (будь-яку дію або сукупність дій, 
таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, змі-
на, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення пер-
сональних даних), включаючи персональний безпечний номер мобільного 
телефону, інформацію про заміну(статус) та наявність переадресації SIM-
картки персонального безпечного номера мобільного телефону, та прове-
дення процедури верифікації статусу SIM-картки та надавати іншу необхід-
ну інформацію про отримання Клієнтом телекомунікаційних, банківських, 
фінансових та супровідних послуг, використовуючи, але не обмежуючись, 
ЕМА Anti Fraud Hub.».

- доповнити передостанній абзац пункту 12.1 Розділу 12 Правил 3 після 
слів «до будь-якої бази персональних даних АТ «УКРСИББАНК» словоспо-
лученням «або до бази персональних даних третіх осіб, зазначених у цьо-
му Договорі.».

- доповнити пункт 12.1. Розділу 12 Правил 3 після слів «в разі вчинен-
ня останнім будь-якої дії, зазначеної в цьому пункті.» новим абзацом на-
ступного змісту:

«Для припинення або попередження можливого шахрайства Клієнт до-
ручає Банку без будь-яких обмежень повідомляти членам платіжної сис-
теми, ЄМА (в тому числі операторам мобільного зв’язку, учасникам рин-
ку фінансових послуг, що уклали договір з ЄМА про приєдання до спільно-
го використання ЕМА AFH) про будь-які незаконні або непогоджені з Бан-
ком дії.».

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офі
ційному друкованому виданні, а саме: 07.12.2021 р. 

Датою початку дії змін до Правил  є 07.12.2021 р.

Заступник Голови Правління АТ «УКРСИББАНК» —
Начальник Юридичного департаменту                                           Полянчук О. В.

Інформаційне повідомлення  
АТ «УКРСИББАНК»

Оголошення № 286/5/6543-НЕР
про результати 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 регіонах України;
2.2. міста і регіони України, де планувалось закупити квартири, 

та їх кількість: лот 1 — м. Дніпро, до 30 квартир; лот 2 — м. Київ, 
до 100 квартир; лот 3 — м. Львів, до 100 квартир; лот 4 — м. Микола-
їв, до 50 квартир; лот 5 — м. Одеса, до 100 квартир; лот 6 — м. Харків, 
до 100 квартир; лот 7 — м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, до 30 
квартир; лот 8 — м. Маріуполь Донецької області, до 30 квартир; лот 9 
— м. Умань Черкаської області, до 15 квартир;

2.3. терміни передачі квартир та оформлення права власності на 
квартири за Державою Україна в особі Міністерства оборони України: 
на вторинному ринку — до 20.12.2021; на умовах пайової участі тер-
міни передачі квартир — до 15.04.2022, оформлення права власнос-
ті — до 30.04.2022.

3. Інформування про процедуру закупівлі:
3.1. адреса веб-сайту, на якому Замовником розміщується інформа-

ція про конкурс: www.mil.gov.ua, розділ «Державні закупівлі» — Кон-
курсна комісія з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир;

3.2. дата оприлюднення та номер оголошення про проведення кон-
курсу, опублікованого в засобах масової інформації: № 286/5/6049-НЕР 
у газеті «Урядовий кур’єр» від 16.11.2021 № 220 (7088).

4. Результат проведення конкурсу:
4.1. дата визначення переможця конкурсу, який подав найвигіднішу 

конкурсну пропозицію: 03.12.2021;
4.2. конкурс відмінено за лотами:
4.2.1. лот 1 — м. Дніпро, до 30 квартир; лот 4 — м. Миколаїв, 

до 50 квартир; лот 5 — м. Одеса, до 100 квартир; лот 6 — м. Харків, 
до 100 квартир; лот 7 — м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, до 30 
квартир; лот 8 — м. Маріуполь Донецької області, до 30 квартир; лот 9 
— м. Умань Черкаської області, до 15 квартир — оскільки подано для 
участі у конкурсі менше двох конкурсних пропозицій;

4.2.2. лот 2 — м. Київ, до 100 квартир — у зв’язку з відхиленням усіх 
конкурсних пропозицій.

5. Інформація про переможців конкурсу:
Лот 3 — м. Львів, до 100 квартир:
Пропозиція 1.3. ТзОВ «БРЮХОВИЦЬКЕ», предмет закупівлі: 15 квар-

тир за адресою м. Львів, смт Брюховичі (Шевченківський район м. Льво-
ва), вул. Ряснянська, з них: буд. 6 — 8 квартир, буд. 6А — 3 квартири, 
буд. 6Б — 4 квартири;

Пропозиція 2.3. ФО Лех Андрій Михайлович, предмет закупівлі: 
1 квартира за адресою м. Львів, смт Брюховичі (Шевченківський район 
м. Львова), вул. Ряснянська, буд. 6Б.

Товариство з додатковою відповідальність «ІНТЕРХІМ» (код  
ЄДРПОУ 14325705, адреса: Україна, 65080, Одеська обл., місто Одеса,  
Люстдорфська дорога, будинок 86 (далі — Товариство) на підставі рі-
шення Загальних Зборів Учасників, затвердженого протоколом №245 
від 02 грудня 2021 року, повідомляє про виділ з Товариства двох (2) но-
вих юридичних осіб у формі товариств з обмеженою відповідальністю.

Кредитори Товариства, вимоги яких до Товариства не забезпечені 
договором забезпечення, мають право звернутися з письмовою вимо-
гою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

1) надання забезпечення виконання зобов’язання;
2) дострокового припинення або виконання зобов’язання (зобов’язань) 

перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не встановлено 
договором між Товариством та кредитором.

Всі вимоги кредиторів приймаються протягом 30 днів з дати опу-
блікування цього повідомлення на адресу Товариства: Україна, 65080, 
Одеська обл., місто Одеса, Люстдорфська дорога, будинок 86.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
01.12.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького районного 

нотаріального округу Луганської обл. Глаговською О. В. була заведена 
спадкова справа після смерті Бручко Валерія Васильовича, 27.07.1953 
р.н., який помер 03.07.2021 р. Для встановлення кола спадкоємців, які 
бажають прийняти спадщину, в тому числі, які були зареєстровані з по-
мерлим на день його смерті, та представників малолітніх, недієздатних 
спадкоємців, а також спадкоємців за заповітом, всіх спадкоємців про-
шу з’явитися до приватного нотаріуса Глаговської О. В., за адресою: Лу-
ганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 31/1, інакше спадщи-
на буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину, по-
давши заяву нотаріусу.

Повідомлення
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ПАРТНЕР» МОКІЄНКО І КОМПАНІЯ» 

(код за ЄДРПОУ 32297424, місцезнаходження: 69005, місто Запоріжжя, 
проспект Соборний, б. 156) повідомляє про припинення надання фі-
нансових послуг та прийняття загальними зборами учасників  рішен-
ня про подання до Національного банку України заяви про виключення 
інформації про фінансову установу з Державного реєстру фінансових 
установ та анулювання Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи.

Судове засідання по спеціальному судовому провадженню у кримі-
нальному провадженні відносно Луценка Олександра Олександровича, 
обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 260 КК України, відбудеться о 09-30 год. 20 грудня 2021 року та о  
09-30 год. 10 січня 2022 року в приміщенні суду за адресою: Запорізька 
область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зал 208.

До суду в якості обвинуваченого на  20 грудня 2021 року о 09-30 год. 
та 10 січня 2022 року о 09-30 год. викликається Луценко Олександр 
Олександрович.  

Суддя Троценко Т. А.
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У Бельгії відкрили пам’ятник 
картоплі фрі
СПАДЩИНА. Там цю надпопулярну страву вважають своїм 
культурним надбанням 

Вихідними у Бельгії від-
крився Тиждень карто-

плі фрі. За його програмою, 
у містах і селах країни роз-
почато розважальні заходи 
на знак пошани до цієї ві-
домої на весь світ бельгій-
ської страви. Адже вважа-
ють, що саме в Бельгії ви-
найшли рецепт улюбленої 
всіма хрумкої картоплі, яку 
нарізають довгастими ски-
бочками і обсмажують у ки-
плячій олії. 

Часто можна почути, що 
картоплю фрі називають 
French Fries — французь-
ка фрі. Але не раджу вам 
замовляти так картоплю в 
Бельгії, бо цим смертельно 
образите бельгійців. Адже 
вони наполягають, що friet 
(фріти, так фламандською 
мовою звучить назва стра-
ви) вперше приготували се-
ляни із селища у долині річ-
ки Маас неподалік Льєжа 
наприкінці ХVІІ сторіччя. 
Річ у тім, що місцеві жите-
лі цього промислового регіо-
ну харчувалися переважно 
дрібною рибою, яку смажи-
ли в олії. Та однієї суворої 
зими вода в Маасі замерзла, 
і риби стало обмаль. Тому 
селяни вирішили смажити 
замість риби картоплю, яку 
нарізали на довгасті шма-
точки, подібні до невели-
ких рибинок. Вийшло дуже 
смачно, і цей рецепт приго-
тування картоплі швидко 
поширився у країні. 

А французькими бельгій-
ські фріти стали через аме-
риканських солдатів. Коли 
на початку ХХ сторіччя во-
ни на боці бельгійських со-
юзників воювали у Бель-
гії, то вперше спробували 
хрумку картоплю, яка їм 
надзвичайно сподобалася. 
Але оскільки офіційною мо-
вою бельгійської армії то-
ді була французька, аме-
риканські солдати, повер-
нувшись додому, розповіли, 
яку особливу смачну фран-
цузьку картоплю фрі вони 
куштували в Європі. 

І хоч нині ледь не в кож-
ній країні картоплю фрі по-
дають і в дешевих забігай-

лівках, і в ресторанах ви-
сокої кухні, в Бельгії вона 
особлива. Її секрет полягає 
в подвійному обсмажуван-
ні та особливому фритю-
рі, який наполовину скла-
дається з олії та яловичого 
жиру. Спочатку картоплю, 
нарізану великими прямо-
кутними скибочками, сма-
жать на повільному вог-
ні, дають її певний час охо-
лонути, а вдруге смажать 
швидко і за високої темпе-
ратури. Від цього картопля 
робиться м’якою всередині 
й золотисто-хрумкою зовні. 

До речі, з усього розмаїт-
тя соусів, які пропонують до 
фрітів, бельгійці обирають 
майонез. Щороку в Бель-
гії на картоплю фрі, пюре, 
чипси та пластівці переро-
бляють майже 5 мільйонів 
тонн картоплі. 

Кореспондентка «УК» 
у Бельгії продегустува-
ла чимало смаженої карто-
плі: від культового місця у 
Брюсселі Maison Antoine, 
де у перерві одного із самі-
тів глав держав ЄС фріта-

ми смакувала тодішня кан-
цлер ФРН Ангела Мер-
кель, до невеличких пере-
сувних вагончиків на сіль-
ських ярмарках. І можу з 
упевненістю стверджува-
ти, що найсмачнішу бель-
гійську картоплю фрі про-
дають на Ринковій площі 
міста Брюгге. Вона має не-
перевершений смак: у мі-
ру хрумка, гаряча, з масля-
нистою м’якоттю всереди-
ні і з неповторним запахом 
яловичого жиру. 

Тому зовсім не дивно, що 
цими вихідними у Брюгге 
на Ринковій площі в межах 
Тижня картоплі фрі відкри-
ли скульптуру De Frieteters 
— «Їдець картоплі фрі». 

«Картопля фрі становить 
частину нашої культурної 
спадщини. Майже у кожно-
го з нас є ритуал смаження 
картоплі чи улюблене міс-
це, де ми її їмо, улюблений 
соус», — заявила під час 
відкриття міністр сільсько-
го господарства та продо-
вольства Фландрії Гільде 
Кревіц. 

Нову статую встановили 
біля двох кіосків, які торгу-
ють фрітами, і скульптур-
ним ансамблем на честь 
місцевих народних геро-
їв: різника Яна Брейде-
ля і ткача Пітера де Ко-
нінка, які 1302 року очоли-
ли повстання проти фран-
цузького короля Філі-
па Вродливого. Статуя De 
Frieteters зображає чолові-
ка, який сидить на лавочці і 
їсть із паперова ріжка кар-
топлю фрі. 

Тиждень картоплі фрі 
проводять у Бельгії вже 
22-й рік поспіль на почат-
ку грудня з ініціативи Фла-
мандського центру сіль-
ського господарства та ри-
бальства (VLAM) і Бельгій-
ської асоціації виробників 
картоплі. 

«Наші фріти — це наша 
національна гордість, яка 
заслуговує на те, щоб бу-
ти в центрі уваги принаймні 
раз на рік», — наголосила 
під час церемонії відкриття 
статуї представниця VLAM 
Ліліан Дрісен. 

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

На Ринковій площі міста Брюгге з’явилася скульптура De Frieteters — «Їдець картоплі 
фрі»

В Італії чоловік хотів отримати справжнє 
щеплення у несправжню руку

ВАКЦИНАЦІЯ. У містечку 
Б’єла на півночі Італії 50-річ-
ний чоловік захотів отримати 
сертифікат про вакцинацію 
від коронавірусу, але не хо-
тів робити щеплення. Здаєть-
ся, це неможливо? Можливо, 
якщо для уколу підставити лі-
кареві штучну руку. Так вирі-
шив цей винахідливий чоло-
вік і наклав на руку спеціаль-

ну силіконову накладку. Про-
те йому не вдалося обдурити 
медсестру, яка робила ще-
плення, і вона повідомила 
про це поліції. Згодом медсе-
стра розповіла місцевим ЗМІ, 
що коли вона доторкнулася 
до руки, то виявила, що шкі-
ра на ній як гумова і холод-
на на дотик, а колір її занад-
то світлий.

Після того як обман було 
викрито, чоловік, до речі, ме-
дик за фахом, намагався пе-
реконати медсестру вдати, ні-
би вона нічого не помітила, по-
відомляє італійське видання La 
Repubblica. Очільник регіональ-
ного уряду регіону П’ємонт, до 
якого належить містечко Б’єла, 
Альберт Сіріо заявив, що це 
межує зі смішним, але така 

хитрість «неприйнятна на тлі 
жертв, яких уся громада зазна-
ла під час пандемії». Та ще й це 
стосується медика.

La Repubblica припускає, що 
інцидент міг бути непоодино-
ким. Адже силіконові накладки 
на шию та руки, однією з яких 
скористався чоловік, вільно 
продаються на Amazon за 488 
євро. 

В Індонезії знову 
прокинувся вулкан Семеру

СТИХІЯ. Жителі індонезійського острова Ява змушені були 
тікати від величезної хмари попелу, яка здійнялася над вулка-
ном, що вивергнувся вже вдруге за останні місяці. Очевидці 
розповідають, що густий дощ попелу з вулкана Семеру закри-
вав сонце у двох районах. Повідомлень про постраждалих по-
ки що немає, евакуація із зони стихійного лиха триває. Індоне-
зійська влада заборонила місцевими жителям перебувати біля 
кратера ближче, ніж за п’ять кілометрів.

Служба з моніторингу застерегла авіакомпанії про хмару по-
пелу, яка піднялася на висоту майже 15 тисяч метрів. Консуль-
тативний центр із вулканічного попелу в австралійському міс-
ті Дарвін повідомив, що попіл дрейфує на південний захід над 
Індійським океаном. Метеоролог з консультативного центру 
Кемпбелл Біггз розповів ВВС, що 15 тисяч метрів — це більш 
ніж крейсерська висота польотів більшості літаків. Тому бага-
то авіарейсів у тому районі змушені відхилятися від запланова-
ної траєкторії.

Семеру — активний вулкан, який регулярно викидає в ат-
мосферу хмари попелу заввишки до 4,3 тисячі метрів. Остан-
нє виверження свідчить про значне збільшення його інтенсив-
ності. Але науковці сподіваються, що хмара попелу має посту-
пово розвіятися. Семеру височіє на 3676 метрів над рівнем мо-
ря і входить до переліку 130 діючих вулканів Індонезії. Ця кра-
їна лежить на так званому Тихоокеанському вогняному кільці, 
на стику континентальних плит. Це й призводить до частої вул-
канічної й сейсмічної активності.
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