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ЕКОЛОГІЯ
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Приморський курортний
Маріуполь, за даними
журналу National
Geographic, — одне
з найбрудніших міст Європи
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ДОКУМЕНТИ

Як запобігти викраденню
смартфона і як відновити
інформацію з нього,
якщо у вашої дитини його
поцупили

7

Закон України «Про надання
публічних (електронних
публічних) послуг щодо
декларування та реєстрації місця
проживання в Україні»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЦІНА ДОГОВІРНА

СУБОТА, 11 ГРУДНЯ 2021 РОКУ		

ОЛЕКСІЙ ЧЕРНИШОВ:
«Мережа з не менш ніж
25 індустріальних парків
створить понад 50 тисяч
робочих місць. Це без
зайнятості в суміжних
галузях».

Тисяча
для вакцинованих:
як її отримати
Фото Володимира ЗАЇКИ

ЦИТАТА ДНЯ

№239 (7107)

Міністр розвитку громад та територій про розкриття
економічного, наукового та інвестиційного потенціалу
громад

Президенти скоординували
подальші дії
ДИПЛОМАТІЯ. Ключовим питанням телефонної розмови президентів США Джозефа Байдена й України Володимира Зеленського стала безпекова ситуація на наших кордонах і
перспективи активізації її мирного врегулювання.
Глава нашої держави подякував за послідовну, тверду й рішучу підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та підтвердив непохитну налаштованість на пошук шляхів
до миру на Донбасі. Володимир Зеленський наголосив, що ми
маємо чіткі пропозиції щодо розблокування мирного процесу й
готові обговорювати їх у різних форматах. Глави держав предметно обговорили шляхи безпекової, фінансової та політичної
підтримки України у протидії гібридній агресії, що триває.
Окрему увагу Президент України приділив проблематиці
енергетичної безпеки, повідомляє пресслужба ОПУ. Українська сторона розглядає проєкт «Північний потік-2» суто крізь
призму енергетичних і безпекових гарантій, а його просування
позбавляє Україну важливого чинника стримування російської
агресії. Було обговорено перспективні конкретні кроки для посилення енергетичної стійкості України.

ЦИФРА ДНЯ

100,8%

становив, за повідомленням Державної
служби статистики України, індекс
споживчих цін (індекс інфляції)
у листопаді 2021 року щодо жовтня
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РОЗ’ЯСНЕННЯ. Міністерство цифрової трансформації

оприлюднило докладну покрокову інструкцію

Триває передплата на 2022 рік. Передплату приймають усі відділення поштового зв’язку. Також її можна оформити на сайті: ДП «Преса» www.presa.ua та ПАТ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua
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»

ОБ’ЄКТИВНО

висвітлюємо діяльність глави держави,
роботу Кабінету Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях
для ветеранів війни, пенсіонерів,
чорнобильців, студентів

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

КОМПЕТЕНТНО

на запитання читачів відповідають
авторитетні спеціалісти: урядовці,
юристи, учені, лікарі

На 1 місяць
40 грн
На 3 місяці
120 грн
На 6 місяців
240 грн
На рік
480 грн
УВАГА! Послуга за приймання передплати на 2022 рік – безкоштовна.

для інших передплатників
та підприємств і організацій

Передплатний індекс 61035
Соціальний передплатний індекс 40227

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080053

USD 27.0241
EUR 30.4521
за 1 долар США
за 1 євро

70 грн
210 грн
420 грн
840 грн

встановлені Національним банком України на 13 грудня 2021 року

RUB 3.6759
/ AU 47945.89
за 10 рублів

AG 591.55за 1 тройську
PTунцію
25431.57

PD 47970.48

11 грудня 2021 року, субота, № 239

www.ukurier.gov.ua
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оголошення
Офіційне повідомлення АТ «Укртелеком»
З 01.01.2022 АТ «Укртелеком» припиняє надання абонентам (фізичним особам) послуг фіксованого
зв’язку на умовах тарифних планів «Спільний Базовий», «Спарений», «Спарений Мінімальний», користування паралельним телефонним апаратом у різних абонентів, телефонним апаратом односторонньої дії, вечірнім телефоном, телефонним апаратом колективного користування та телефонним апаратом встановленим у нежитлових приміщеннях, право власності на які мають фізичні особи. Телефонні номери абонентів,
які користуються послугами фіксованого телефонного зв’язку на вищезазначених умовах буде переведено
на актуальні тарифні плани, що наближені за умовами. Номер телефону при цьому не змінюється. Звертаємо увагу, що абоненти (фізичні особи) можуть змінити тарифний план на інший, звернувшись за телефоном Контакт-центру 0 800 506 800 (дзвінки безкоштовні в межах України з номерів українських операторів).
З 01.01.2022 для абонентів (фізичних осіб) АТ «Укртелеком» буде змінено щомісячну плату на послуги
фіксованого телефонного зв’язку в межах тарифних планів «Простий», «Простий Мінімальний» та «Інтернет-телефон Простий». Вартість інших тарифних планів на фіксовану телефонію не змінюється. Також змінюються деякі тарифи на додаткові послуги фіксованого телефонного зв’язку та доступу до мережі Інтернет для абонентів (фізичних осіб) АТ «Укртелеком».
Також з 01.01.2022 для абонентів (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) АТ «Укртелеком» змінює
розмір абонентної плати на послуги з доступу до Інтернету та фіксованого телефонного зв’язку.
Для абонентів (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) з 01.01.2022 буде змінено вартість користування такими послугами: надання у користування з’єднувальних ліній, каналів електрозв’язку, дзвінків на
міжнародні напрямки, підключення до мережі Інтернет, надання в користування абонентського обладнання
та тарифний план «Пауза», а також змінюються тарифи на послуги Дата-центру.
Детальну інформацію для фізичних осіб можна отримати на сайті https://ukrtelecom.ua та/або за телефоном контакт-центру 0 800 506 800 (дзвінки безкоштовні в межах України з номерів українських операторів).
Для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців детальну інформацію можна отримати на сайті
https://b2b.ukrtelecom.ua та/або за телефоном контакт-центру 0 800 506 801 (дзвінки безкоштовні в межах
України з номерів українських операторів).

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок здійснення спеціального досудового розслідування
Ухвалою Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 06.12.2021 надано дозвіл на
здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного Вишневського Альберта Анатолійовича, 15.09.1964 року народження, зареєстрованого за адресою: вул. Щетініна, буд. 17, кв. 125, м. Донецьк, Донецької області, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2
ст. 110 КК України.

ПОВІСТКА
про виклик підозрюваного
Громадянин України Вишневський Альберт Анатолійович, 15.09.1964 р.н., зареєстрований за адресою:
вул. Щетініна, буд. 17, кв. 125, м. Донецьк, Донецька область, паспорт серії ВК 450554, виданий 12.01.2008,
у відповідності до ст. ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися в період часу з 09 год.00
хв. до 14 год. 00 хв. 15.12.2021 до кабінету № 6 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь
Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до слідчого слідчого відділу Прудських Вадима Володимировича (номер телефону +380-93-789-33-97), за адресою: Донецька область, м. Маріуполь,
вул. Морських Десантників, буд. 20, для повідомлення Вам про завершення досудового розслідування, відкриття та ознайомлення із матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України, вручення Вам обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 291 КПК України, у кримінальному провадженні №22021050000000090, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2021, в якому Ви є підозрюваним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 2 ст. 110 КК України.
Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обставин, передбачених ст. 138 КПК України настає відповідальність, передбачена ст. 139 КПК України

Повістка про виклик до суду обвинуваченого
Кваснюк Єгора Григоровича, 17.02.1975 р.н., адреса реєстрації та
останнього місця проживання: м. Одеса, вул. Армійська, 15, кв. 81, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України для участі в судовому засіданні з розгляду кримінального провадження в порядку спеціального судового провадження стосовно Кваснюка Є. Г., обвинуваченого у скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 109 КК України, яке відбудеться
20.12.2021 о 13 год. 30 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33,
Приморський районний суд м. Одеси, зал судових засідань № 229. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138
КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого, передбачені статтями 139, 323 КПК України.
Суддя В. М. Коваленко

Повістка про виклик
Відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України: Обвинуваченому Крилову Віктору Олександровичу, 09.04.1987 р.н., проживаючому за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Івана Франка, 7, кв. 146, необхідно з’явитися в судове засідання, яке відбудеться 20.12.2021 о 14 год.
30 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, зал судових засідань № 229. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого, передбачені статтями 139, 323 КПК
України.
Суддя В. М. Коваленко

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового
засідання в порядку спеціального судового провадження
Обвинувачений Іванов Віталій Віталійовича, 21.01.1986 р.н., проживаючого за адресою: м. Одеса, вул Академіка Корольова, буд. 81/1, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України викликається у судове засідання, що відбудеться 22.12.2021 року о 15:00 годині в залі судових
засідань № 130 Приморського районного суду м. Одеси за адресою:
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні в якості обвинуваченого.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею
138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого, передбачені
статтями 139, 323 КПК України.

Повістка про виклик
Відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України: Обвинуваченому Фучіджи Ю. С., 14.07.1960 р.н., зареєстрованому за адресою: Одеська область, Арцизький район, с. Великий Кут, вул. Кутузова, 48-а, тимчасово проживав за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, пр-т Миру, 15-б, кв. 15, необхідно з’явитися в судове засідання, яке відбудеться 20.12.2021 о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська,
33, Приморський районний суд м. Одеси, зал судових засідань № 229.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого, передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Повістка про виклик до суду обвинуваченого
Генко Максима Геннадійовича, 31.08.1983 року народження., останнє відоме місце проживання: м. Одеса, вул. Варненська, 2/2, кв. 115,
відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України для участі в судовому засіданні з розгляду кримінального провадження в порядку спеціального судового провадження стосовно Генко М.Г., обвинуваченого у скоєнні злочину передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 258-5 КК України, яке відбудеться 20.12.2021 о 14 год. 40 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33,
Приморський районний суд м. Одеси, зал судових засідань № 229. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138
КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого, передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового
засідання в порядку спеціального судового провадження
Обвинувачений Селіванов Олексій Володимирович, 05.07.1979 р.н.,
зареєстрований: м. Одеса, вул. Бреуса, 61/8, кв. 58, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання, що відбудеться 23.12.2021 року о 13 годині 15 хвилин до зали судових засідань
№ 108 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса,
вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні в якості обвинуваченого.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду встановлені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого, передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя В. М. Коваленко

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

Обвинувачений Дерусов Сергій Григорович який народився 15.12.1971 року, зареєстрований за адресою:
м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 48/1, кв. 87, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України викликається в
судове засідання, яке відбудеться 20.12.2021 року о 12
годині 45 хвилин в залі судових засідань № 231 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Банківська, 33, для участі в судовому засіданні в
якості обвинуваченого.

Суддя Віктор ПОПРЕВИЧ

Суддя В. М. Коваленко

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

Обвинувачений Гудко Володимир Ігорович, 03.01.1991
року народження, зареєстрований за адресою: Одеська
обл., м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 91, кв. 202, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України викликається в
судове засідання, яке відбудеться 20.12.2021 року о 12
годині 30 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 Д. В. Осіік

Суддя Віктор ПОПРЕВИЧ

Повістка про виклик обвинуваченого
при здійсненні судового засідання в порядку
спеціального судового провадження
Обвинувачений Буран Юрій Юрійович, який народився 07.09.1972 року, зареєстрований за адресою: Роздільнянський р-н, смт. Лиманське, вул. Кірова, 6, відповідно
до вимог 297-5, 323 КПК України викликається в судове
засідання на 24.12.2021 року о 12.30 год. зал 231 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні в
якості обвинуваченого.

Суддя Віктор ПОПРЕВИЧ

Суддя Віктор ПОПРЕВИЧ

Розшукуються спадкоємці громадянина Сидорова Володимира Григоровича, 21 січня 1950 року народження, померлого 24 березня 2021 року в місті
Бердянську Запорізької області, з метою з’ясування
підстав для закликання їх до спадкування. Спадкоємців прошу звернутися протягом одного тижня з
дня публікації цього оголошення до приміщення, що
є робочим місцем приватного нотаріуса Бердянського міського нотаріального округу Запорізької області Чуєвої Т. Т. за адресою: 71112, Запорізька область,
місто Бердянськ, вулиця Земська, будинок 6а. Тел.
(06153)4-72-25.

В провадженні Ренійського районного суду Одеської області знаходиться кримінальна справа № 510/1665/21 за обвинуваченням Бурєєва Володимира Вікторовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.
Судове засідання по справі призначено на 23.12.2021 р. о 10 годині
30 хвилин у Ренійському районному суді за адресою: Одеська область,
м. Рені, вул. Соборна, 122, суддя Бошков І. Д., тел. (093) 3586254.
Суд викликає обвинуваченого, Бурєєва Володимира Вікторовича, відома адреса: Одеська обл., Ізмаїльський район, Ренійська МТГ, с. Лиманське, вул. Поштова, 4Б.
Явка до суду є обов’язковою. Наслідки неприбуття до суду обвинуваченого, передбачені статтею 323 КПК України.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
07.12.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького районного
нотаріального округу Луганської обл. Глаговською О. В. була заведена
спадкова справа після смерті Нестеренко Івана Яковлевича, 08.04.1931
р.н, який помер 21.06.2021 р., для встановлення кола спадкоємців, які
бажають прийняти спадщину в тому числі, які були зареєстровані з померлим на день його смерті, та представників малолітніх, недієздатних
спадкоємців, а також спадкоємців за заповітом, всіх спадкоємців прошу з’явитися до приватного нотаріуса Глаговської О. В. за адресою: Луганська обл, м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 31/1, інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину подавши заяву нотаріусу.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5
КК України Баркова Сергія Миколайовича, 28.10.1973 року народження, який зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. Владімірская, 35, у судові засідання,
які проводитимуться в порядку спеціального судового провадження та відбудуться 24 січня 2022 року о 10 год. 30 хв. та 04 лютого 2022 року о 10 год. 30 хв. в залі
судових засідань Тернопільського 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 Баркова С. М. в судові засідання, оголошення
вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Оголошення про виклик у судове засідання обвинуваченого

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

ПОВІСТКА
про виклик Пащенка О. М.

Бондаренко Костянтина Ігоровича
Справа №522/6460/17
Провадження № 1 -кп/496/171/21
Біляївський районний суд Одеської області викликає обвинуваченого Бондаренко Костянтина Ігоровича, 24.04.1993 року народження (останнє відоме місце проживання: Одеська область, Біляївський район, с. Холодна Балка, вул. Молодіжна, 13), у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 258-3 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 14 год. 30
хв. 23 грудня 2021 року.
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт, або документ, який
посвідчує особу. Підготовче судове засідання відбудеться у приміщенні Біляївського районного суду Одеської області за адресою: Одеська область, м. Біляївка, вул. Кіпенко, 1.
Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з моменту опублікування даного оголошення обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з його змістом.
У разі неявки обвинуваченого до суду, кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Для отримання інформації про стан розгляду справи звертайтесь до канцелярії суду за тел.: (04852) 2-55-07.

Громадянин України Наливайко Костянтин Петрович, 01.01.1975 року народження, зареєстрований за адресою: АР Крим, м. Керч, вул.
Горького, буд. 21, кв. 39, на підставі ст.ст. 133, 135, 139 КПК України,
Вам необхідно з’явитись 17.12.2021 в період часу з 09:00 до 12:00 до
кабінету № 5 третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, до старшого слідчого Воронцова Андрія Володимировича за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, буд. 76-Б,
тел.+380619490455, для отримання письмового повідомлення про підозру та допиту у процесуальному статусі підозрюваного в рамках кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових
розслідувань за № 42015230270000155 від 16.11.2015, за ознаками
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 408, ч. 1 ст. 408,
ч. 1 ст. 111 КК України.
Поважні причини неприбуття особи на виклик передбачені ст. 138
КПК України. Наслідки неприбуття на виклик визначені положеннями
Суддя В. М. Буран ст. 139 КПК України.

Повістка про виклик обвинуваченого

Обвинувачений Бєлєнков Ігор Сергійович, 09.01.1988 року народження, уродженець та зареєстрований
за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, Московський проспект, 27/87, житель м. Луганська, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, Вам необхідно з’явитися 20 грудня 2021 року о 10:00 год., 25
січня 2022 року о 10:00 год., 07 лютого 2022 року о 10:00 год. до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. № 11, 2 поверх, зал
№ 19, для розгляду кримінального провадження про обвинувачення Бєлєнкова Ігоря Сергійовича, якому
повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя О. Лазарів

Суддя Т. Багрій

Пащенко Олексій Миколайович, 13.05.1987 р.н., зареєстрований за
адресою: Донецька область, Слов’янський район, с. Малинівка, вул.
Центральна, буд. 34, на підставі ст.ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, Вам необхідно з’явитися 16.12.2021 у період часу з 0900 до 1400 до
службового кабінету № 4 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у
м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до начальника 1 відділення слідчого відділу 2 управління підполковника юстиції Черечина Андрія Васильовича за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Морських десантників, буд. 20, для
вручення повідомлення про зміну підозри та про нову підозру у кримінальному провадженні №42021050000000200 від 28.09.2021 за ч. 1
ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 та ч. 2 ст. 260 КК України, а також допиту в якості підозрюваного.
Окрім того, Вам необхідно з’явитися 17.12.2021 та 18.12.2021 в період часу з 0900 до 1800 для допиту в якості підозрюваного та проведення
інших процесуальних дій.
Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик слідчого без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України,
настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Обвинувачений Хомутовський Андрій Олександрович, 31.07.1987 року народження, уродженець
Втрачено оригінал свідоцтва
м. Свердловськ Російської Федерації, житель м. Луганськ, квартал Південний, 3, на підставі ст.ст. про право власності на житло, що розта134, 135, 297-5, 323 КПК України, Вам необхідно з’явитися 20 грудня 2021 року о 16:00 год., 25 січня 2022 року о 10:30 год., 07 лютого 2022 року о 10:30 год. до Івано-Франківського міського су- шоване м. Київ, бульвар Гавела Вацлава,
ду Івано-Франківської області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. № 11,
будинок 87, квартира 89, виданий
2 поверх, зал № 19, для розгляду кримінального провадження про обвинувачення ХомутовськоГречаному Є. І. органом приватизації
го Андрія Олександровича, якому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1
Жовтневої райдержадміністрації
ст. 258-3 КК України.

Суддя О. Лазарів

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

м. Києва від 21.05.1996 року.
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оголошення
В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження відносно Анісімова Івана Євгенійовича, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 258-3 КК України.
У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Анісімов Іван Євгенійович, 07.08.1993 р.н., обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 22 грудня 2021 року о 12-30 год. в приміщенні
Солом’янського районного суду м. Києва за адресою:
м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, каб.17 під головуванням судді Макухи A. A.
У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Судова повістка
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє,
що 22.12.2021 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні
Дарницького районного суду м. Києва буде проводитися підготовче судове засідання у кримінальному провадженні №22017230000000034 по обвинуваченню Кулуба Аскара Сієнгалійовича, Кузнецова Володимира Геннадійовича у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 332-1, ч. 2
ст. 110 КК України.
Просимо забезпечити участь прокурора.
Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13,
каб. № 17.
Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А.
Суддя А. В. Скуба

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в судове засідання, яке відбудеться о 12 годині 00 хвилин 20 грудня 2021 року в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб.
№ 504, обвинуваченого Пальчука Валерія Васильовича, 27 квітня 1958 року народження, в рамках кримінального провадження № 42016010000000283,
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 грудня 2016 року, за ознаками вчинення
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 111 КК України.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Є. О. Мартинов

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підготовче судове засідання, яке відбудеться о 12 годині 30 хвилин 19 січня 2022 року в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 507, обвинуваченого Пивоварника В’ячеслава Олександровича, 20 березня 1984 року народження, в рамках кримінального провадження № 22018000000000248, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 серпня 2018 року,
за ознаками вчинення кримінальних правопорушень,
передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 3, 4 ст. 27,
ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 258-3, ч. 3 ст.27, ч. 2 ст.28, ч. 1
ст. 263 КК України.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Антонюк М. С.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає Комелова Івана Миколайовича як обвинуваченого на 10
год. 00 хвилин 23 грудня 2021 року у справі за обвинуваченням Комелова І. М., 26.09.1975 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України
(в редакції Закону України №1183-VII від 08.04.2014
року «Про внесення змін до Кримінального кодексу України») за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3,
каб. 24.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Бірса О. В.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Толмачова Олександра В’ячеславовича, 23.01.1971 р.н. (який
зареєстрований та проживає за адресою: просп. Героїв Сталінграду, 36/56, м. Севастополь), обвинуваченого
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених
ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, у судове
засідання, призначене 22, грудня 2021 року об 11 год.
00 хв.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати
документ, що посвідчує особу.
Судове засідання у кримінальному провадженні відбудеться в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне
провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в
підготовче судове засідання, яке відбудеться о 13 годині
00 хвилин 18 січня 2022 року в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 507, обвинуваченого Аненка Олексія Миколайовича, 15 липня 1981
року народження, в рамках кримінального провадження № 22018000000000025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 січня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1
ст. 114 КК України.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя О. Ю. Рудюк

Суддя Антонюк М.С.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Мустецова Вадима Анатолійовича, 25.12.1962 р.н. (останнє відоме місце проживання: АР Крим, Красногвардійський р-н, с. Петрівка, вул. Горького, 12/3), який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання у кримінальному провадженні
№ 42016010000000274, яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал № 27 об 11 годині 30 хвилин 21 грудня 2021
року.
Явка обвинуваченого є обов’язковою. З моменту публікації даного оголошення обвинувачений вважається таким, що належним чином повідомлений про місце
і час судового засідання.
У разі неявки обвинуваченого розгляд кримінального
провадження може бути здійснений в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Корюк Наталію Дмитрівну, 27.12.1973 року народження (останнє відоме місце проживання: м. Харків,
вул. 3 в’їзд Жилярді, 6) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК
України, у судове засідання, яке відбудеться 22 грудня
2021 о 10 год. 30 хв.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати
паспорт або документ, який посвідчує особу.
Розгляд кримінального провадження відбудеться в
приміщенні Подільського районного суду м. Києва за
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 313 під головуванням судді Казмиренко Л. B.
У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Плотницького Ігоря Венедиктовича, 24.06.1964
року народження (останнє відоме місце проживання:
м. Луганськ, вул. Шевченка, 4, кв. 69) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 332 КК
України у судове засідання, яке відбудеться 22.12.2021 р.
на 13 год. 00 хв.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати
паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301 під головуванням судді Павленко О. О.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Лемешко Аллу Сергіївну, що обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК
України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться
21.12.2021 о 09:30 год. в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого,
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України,
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і
експерта — статтею 327 КПК України.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Джамілова Айдера Шевкетовича, що обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111,
ч. 1 ст. 408 КК України, у підготовче судове засідання, яке
відбудеться о 12:30 годині 21.12.2021 року в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою:
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого,
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України,
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача та
експерта — статтею 327 КПК України.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду Повістка про виклик обвинуваченого до суду Повістка про виклик обвинуваченого до суду

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні досудового розслідування
Сафаралієву Олегу Борисовичу, 27.02.1977
р.н., місце реєстрації: _____, місто Гірське, Луганська область; Яворському Миколі Миколайовичу,
27.05.1985 р.н., місце реєстрації: ____, місто Гірське, Луганська область; Новодрану Олександру Васильовичу, 27.04.1954 р.н., місце реєстрації: ____,
місто Гірське, Луганська область; Кубарєву Олексію Миколайовичу, 26.08.1974 р.н., місце реєстрації: ____, місто Гірське, Луганська область, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України необхідно з’явитися 16.12.2021 та 17.12.2021 о 09.00
годині до Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області за адресою: Луганська область, місто Сєвєродонецьк, вул.
Вілєсова, 1, до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в
Луганській області Буніної І. В. для отримання повідомлення про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187,
ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 289, ч. 3
ст. 357, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України,
18.12.2021, 19.12.2021 та 20.12.2021 о 09.00 годині
в статусі підозрюваних, для проведення інших слідчих та процесуальних дій по даному кримінальному
провадженню.

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вас, що підготовче судове засідання по кримінальному провадженню № 42016100000002459
від 20.09.2016 р. за обвинуваченням Діденка Дениса Олександровича, 14.06.1978 р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 111 КК України, яке відбудеться о 09 годині 00
хвилин 23 грудня 2021 року у приміщенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,
вул. О. Кошиця, 5-А, каб. № 109, головуючий суддя
О. В. Домарєв.
В судове засідання викликається обвинувачений
Діденко Денис Олександрович.
Одночасно просимо роз’яснити, що згідно ст. 139
КПК України ухилення від явки на виклик слідчого,
прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду
(неприбуття на виклик без поважної причини більш
як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який
оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє
Вас, що підготовче судове засідання по кримінальному провадженню №22020011000000016 від
13.02.2020 р. за звинуваченням Мельника Олександра Йосиповича, 12.01.1971 р.н., у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеться о 09 годині 00 хвилин 23 грудня
2021 року у приміщенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А,
каб. № 109, головуючий суддя О. В. Домарєв.
В судове засідання викликається обвинувачений
Мельник Олександр Йосипович.
Одночасно просимо роз’яснити, що згідно ст. 139
КПК України ухилення від явки на виклик слідчого,
прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду
(неприбуття на виклик без поважної причини більш
як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який
оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого
в судове засідання
Обвинувачений
Іорганський
Григорій
Петрович,
28.09.2021 року народження, по кримінальній справі
№408/5959/16-к у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч.1 КК України, викликається в
підготовче судове засідання, яке відбудеться 14 грудня 2021
року об 11 годині 00 хвилин в приміщенні Старобільського районного суду Луганської області за адресою: Луганська
обл., м. Старобільськ, вул. Миру, 38, для участі в судовому
засіданні в якості обвинуваченого.
Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст.
139, 323 КПК України
Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК України.
Суддя С. Олійник

Суддя Олена ЖЕЖЕРА

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє
Вас, що підготовче судове засідання по кримінальному провадженню №42016000000003285 від
11.11.2016 р. за звинуваченням Пономаренко Алли
Вікторівни, 08.04.1961 р.н., у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеться о 09
годині 00 хвилин 23 грудня 2021 року, у приміщенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою:
м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А, каб. № 109, головуючий
суддя О. В. Домарєв.
В судове засідання викликається обвинувачена
Пономаренко Алла Вікторівна.
Одночасно просимо роз’яснити, що згідно ст. 139
КПК України ухилення від явки на виклик слідчого,
прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду
(неприбуття на виклик без поважної причини більш
як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який
оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

В провадженні Селидівського міського суду Донецької області перебуває кримінальне провадження відносно Петровича Віктора Юрійовича, 20.06.1967 року народження, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110. ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Обвинувачений Петрович Віктор Юрійович, 20.06.1967 року народження, викликається для участі в підготовчому судовому засіданні, призначеному на 22 грудня 2021 року о 15
годині 00 хвилин у приміщенні Селидівського міського суду
Донецької області за адресою: Донецька область, м. Селидове, вул. Пушкіна, буд. № 4.
У разі неявки обвинуваченого оголошення вважається
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку
спеціального судового провадження.
Суддя Хацько Н. О.

Суддя Бойко О. В.

Суддя Олена ЖЕЖЕРА

Запривода Олег Григорович, 19.10.1975 року народження, який зареєстрований за адресою: вул. Східна, 32, с. Нижня Кринка, м. Макіївка, проживає за адресою: вул. Листа,36,
м. Донецьк, викликається до Димитровського міського суду Донецької області (адреса розташування: м. Мирноград Донецької області, вул. Центральна,73) для участі у підготовчому судовому засіданні в статусі обвинуваченого у кримінальному провадженні
№ 22017050000000138 від 10.04.2017 за ст. 258-3 ч. 1 КК України, яке відбудеться у приміщенні суду 20.12.2021 о 14.00 год.
З моменту опублікування у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на веб-сайті суду повістки про виклик до суду особа вважається такою, що належним чином повідомлена про час і місце судового розгляду.
Неприбуття особи за викликом суду відповідно до ч. 3 ст. 139, ч. 3 ст. 323 КПК України може бути підставою для здійснення спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia).
Суддя Л. І. Клепка

Приватний нотаріус Кам’янського РНО Дніпропетровської обл.

Після смерті 11.09.2019 р. Ахременка Віталія Павловича,

Овчаренко Леся Леонідівна сповіщає про відкриття спадкової

1939 р.н., відкрито спадкову справу.

справи після померлої 03.01.2021 року Лисак Устини Михайлівни,

Спадкоємець Ахременко Олексій Віталійович, 1974 р.н.,

1943 р.н. Спадкоємців прохання звертатися за адресою:

запрошується до П’ятої Харківської міської державної нотаріальної

52300, Дніпропетровська обл., смт Кринички,

контори (відокремлений підрозділ) за адресою: м. Харків,

вул. Грушевського Михайла, 3, тел.0504528303.

вул. Ярослава Мудрого, 26, протягом місяця від публікації.

Повідомляю спадкоємців, що відкрилась спадщина щодо майна померлого 27 травня 2021 року Кравченка Володимира Дмитрійовича, 19
лютого 1963 року народження, який на момент смерті був зареєстрований та проживав за адресою: місто Первомайськ, Луганська область,
вулиця Нова, буд. № 11, квартира № 2. Мною, Лантьєвою Вірою Валентинівною, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, заведено спадкову справу за № 42/2021
від 12 листопада 2021 року. Спадкоємці можуть звертатись до нотаріуса за адресою: м. Харків, просп. Московський, буд. 196/1, кв. 26,
тел. (057) 762 75 31.

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
ЗАЯВА
про визначення обсягу стратегічної
екологічної оцінки проєкту змін
до Національного плану скорочення викидів
від великих спалювальних установок
1. ЗАМОВНИК
Міністерство енергетики України
2. ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО
ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ
Пунктом 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну
екологічну оцінку» визначено, що документи державного планування —
це стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні
програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.
У рамках приєднання до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства Україна взяла зобов’язання стосовно імплементації
в національне законодавство європейських нормативів викидів (відповідно
до Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди без проміжного виконання Директиви 2001/80/ЄС про обмеження викидів деяких забруднюючих речовин у повітря від великих спалювальних установок) за окремими забруднюючими речовинами в атмосферне повітря для великих спалювальних
установок (далі — ВСУ), зокрема теплових електричних станцій, теплових
електричних централей та великих котелень, із номінальною тепловою потужністю понад 50 МВт.
З метою поступової імплементації європейських природоохоронних
вимог на українських ВСУ розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 08.11.2017 № 796, із змінами, схвалено Національний план скорочення
викидів від великих спалювальних установок (далі — Національний план),
впровадження якого розпочато з 01.01.2018.
Впродовж дії Національного плану, у порівнянні із обсягами викидів
2012 року, вітчизняні оператори об’єктів теплової енергетики мають скоротити викиди пилу майже у 20 разів до 2029 року, діоксиду сірки — у 40 разів до 2029 року та оксидів азоту — у 4 рази до 2034 року.
Україна повністю виконала свої міжнародні зобов’язання щодо зменшення валових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
у 2018-2020 роках.
Разом з тим соціально-економічні трансформації, пов’язані зі збройним конфліктом на сході України, спричинили посилення низки кризових
явищ вітчизняної сфери та призвели до зниження рівня видобутку вугілля
та виробництва електричної енергії на ТЕС. Через нестачу вугілля антрацитової групи, як проєктного палива для значної кількості ВСУ, оператори були вимушені терміново провести реконструкцію частини енергоблоків із переведенням на спалювання вугілля газових марок. При цьому з 2012 року
в Україні спостерігається активний приріст генерації з відновлюваних джерел енергії.
З огляду на суттєве зменшення обсягів генерації електричної енергії на
ТЕС, впровадження заходів щодо скорочення викидів, передбачених Національним планом, може бути відтерміновано до 2025 року без загрози виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань перед Енергетичним Співтовариством. Такі зміни є необхідними з огляду на значні терміни впровадження заходів для скорочення викидів забруднюючих речовин та необхідність великих капіталовкладень, що, враховуючи невизначеність джерел
фінансування Національного плану за лібералізованої моделі ринку електричної енергії, призведе до загрози сталої роботи енергетичної системи
України.
За прогнозами НАН України та відповідно до Звіту з оцінки відповідності
(достатності) генеруючих потужностей, що підготовлений оператором системи передачі і затверджений Постановою НКРЕКП від 16.06.2021 № 975,
за умови відсутності практичної реалізації заходів зі зменшення викидів на
ВСУ з 2025 року у період проходження зимового максимуму навантажень
очікується дефіцит близько 3 ГВт потужностей, що неприпустимо для енергетичної системи України.
В Енергетичній стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 605, передбачено визначення на
державному рівні механізмів фінансування реалізації вимог Національного
плану в строк до 2020 року. На сьогодні механізми та джерела фінансування природоохоронних заходів відсутні.
Європейський досвід свідчить про тривалий час (до 30 років) проведення
екологічної модернізації потужностей теплової енергетики, яка виконувалася за рахунок державної допомоги та інвестиційної надбавки до тарифу на
електричну енергію. В умовах вільного ринку електричної енергії ці механізми більше не функціонують. Тому в Україні необхідно визначити інструменти та джерела фінансування спорудження пилогазоочисного обладнання на

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвинувальний акт із матеріалами судового провадження у кримінальному провадженні за
№ 52018000000000810 від 21 серпня 2018 року, за
обвинуваченням Савича Анатолія Володимировича у
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.
Ухвалою Вищого антикорупційного суду від
07.10.2020 року постановлено здійснювати спеціальне судове провадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням: Савича Анатолія Володимировича у вчиненні кримінальних правопорушень,
передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.
У зв’язку з чим викликається Савич Анатолій Володимирович, 22 вересня 1976 року народження,
громадянин України, який народився в м. Рівне, що
зареєстрований за адресою: м. Луцьк, вул.Винниченка, буд. 25, кв. 50, адреса останнього відомого місця проживання: м. Київ, вул. Ніжинська, буд. 5, кв.
76, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2
ст.364 КК України, в судові засідання, які відбудуться 13.12.2021 о 14 год. 00 хв., 14.12.2021 о 09 год. 30
хв., 21.12.2021 о 09 год. 30 хв., 25.01.2022 о 14 год.
00 хв., 15.02.2022 о 14 год. 00 хв., 15.03.2022 о 14
год. 00 хв., 29.03.2022 о 14 год. 00 хв., у приміщенні
Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект
Перемоги, 41), головуючий суддя: Крикливий В. В.,
судді: Галабала М. В., Широка К. Ю.
З моменту опублікування повістки про виклик у
засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

ВСУ. Розроблення та запуск механізму фінансування має фактично започаткувати будівництво очисних установок. Будівництво сіркоочисної установки загалом триває, відповідно до європейської практики, не менше 5 років: від початку проєктувальних і до завершення пусконалагоджувальних
робіт, тому введення в експлуатацію перших очисних установок можливе
не раніше 2025 року.
Проєкт змін до Національного плану розроблено на виконання кроку 341
Плану пріоритетних дій Уряду на 2020 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 № 1133, і завдань, визначених
пунктом 3 розділу 5 протоколу № 52 засідання Кабінету Міністрів України
від 14.04.2021, пунктом 16 протоколу № 7 засідання Антикризового енергетичного штабу від 29.07.2021 та підпунктом «б» підпункту 7 пункту 1 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30.07.2021 «Про заходи
з нейтралізації загроз в енергетичній сфері», введеного в дію Указом Президента України від 28.08.2021 № 452/2021, і протокольних рішень засідань
тимчасової робочої групи Міненерго з розроблення механізму впровадження Національного плану.
Проєктом змін до Національного плану передбачено:
нормативне врегулювання питання обміну обсягами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в рамках виконання Національного плану операторами ВСУ;
активізація процесу визначення комплексу потенційних джерел та інструментів фінансового забезпечення впровадження Національного плану;
актуалізація Додатків 1 — 4 до Національного плану щодо ідентифікаторів і назв ВСУ, а також операторів, які їх експлуатують;
уточнення у Додатку 3 до Національного плану строків введення в експлуатацію пилогазоочисного обладнання, а також вилучення обов’язкових
типів технологій скорочення викидів забруднюючих речовин;
уточнення у Додатку 4 до Національного плану строків виведення ВСУ
з експлуатації з метою приведення його у відповідність із рішенням Ради
Міністрів Енергетичного Співтовариства від 14.10.2016 D/2016/19/MC-EnC.
Проєктом змін до Національного плану не передбачається зміна строку закінчення дії Національного плану. Він становить 31 грудня 2033 року.
3. ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ
УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ
НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ,
РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ)
Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу
на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної
частинами другою і третьою статті 3. Така планована діяльність підлягає
оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.
При цьому, відповідно до пункту 3 частини першої статті 1, абзацу другого частини першої, пункту 22 частини другої та пункту 14 частини третьої
статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», та відповідно до
критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 13 грудня 2017 р. № 1010, заходи передбачені проєктом змін до
Національного плану, не підлягають оцінці впливу на довкілля.
4. ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ
У ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації
проєкту документа державного планування:
а) для довкілля у тому числі для здоров’я населення
будь-які ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту,
надр, повітря, води, ландшафту, природних територій та об’єктів, безпеки
життєдіяльності населення та його здоров’я, матеріальних активів, об’єктів
культурної спадщини та взаємодія цих факторів.
б) для територій з природоохоронним статусом
ймовірні наслідки від діяльності, що пропонується, для територій і
об’єктів природно-заповідного фонду, територій та об’єктів, які мають особливу екологічну, наукову й естетичну цінність, екомережі.
в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення будуть оцінені під час здійснення стратегічної екологічної оцінки.
5. ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ
ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО
Альтернатива 1
Перенесення строку виконання Національного плану до 2050 року.
Оновленим Національно визначеним внеском до Паризької угоди задекларувано мету — скоротити викиди парникових газів на 65 % до 2030 року від рівня 1990 року.
Програмою дій Європейської Комісії — Європейським зеленим курсом,
передбачено амбітний план переходу до кліматично нейтральної Європи до
2050 року.
Перенесення строку виконання Національного плану дозволить підготувати підґрунтя для поступового заміщення теплової генерації іншими вида-

ми генерації, та в той же час довгостроково відтермінувати виконання екологічних заходів.
Це дасть змогу поступово вивести з експлуатації багато старих і зношених вугільних електростанцій, скоротити викиди парникових газів та загальний обсяг викидів і істотно знизити залежність України від імпортного палива.
6. ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО
ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ
Основною метою прогнозу є оцінка негативного впливу на навколишнє
природне середовище через прямий чи опосередкований вплив людини,
вирішення задач раціонального природокористування відповідно до очікуваного стану природного середовища.
Всі методи прогнозування об’єднують у дві групи: логічні і формалізовані.
До логічних методів відносять методи індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогії.
У разі відсутності достовірних відомостей про об’єкт прогнозування і, якщо об’єкт не підлягає математичному аналізу, використовують метод експертних оцінок, суть якого полягає у визначенні майбутнього на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів.
Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з певними поправками можна перенести на інший процес, для якого
потрібно зробити прогноз.
Формалізовані методи поділяють на статистичний, екстраполяційний і
моделюючий.
Статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають
можливість зробити висновок про темпи розвитку процесу в майбутньому. Сутність його полягає в отриманні і спеціалізованому обробленні прогнозних оцінок об’єкта шляхом оброблення наявних даних та їх аналізі висококваліфікованих фахівців (експертів) у певній сфері науки, техніки, виробництва.
Метод екстраполяції полягає в перенесенні встановленого характеру розвитку певної території чи процесу в майбутнє. Цей метод ефективний при
короткостроковому прогнозуванні стосовно об’єкта, який тривалий час розвивався рівномірно без значних відхилень. Ґрунтується він на вивченні кількісних і якісних параметрів досліджуваного об’єкта за попередні роки з подальшим логічним продовженням, окресленням тенденцій його розвитку у
прогнозованому періоді.
Метод моделювання полягає у побудові моделей, які розглядають з урахуванням імовірної або бажаної зміни прогнозованого явища на певний період, користуючись прямими або опосередкованими даними про масштаби
та напрями змін. При побудові прогнозних моделей необхідно виявити фактори, від яких суттєво залежить прогноз: з’ясувати їх співвідношення з прогнозованим явищем; розробити алгоритм і програми моделювання змін довкілля під дією певних факторів.
Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування, зокрема буде здійснено:
- збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;
- аналіз слабких та сильних сторін документа державного планування з
точки зору екологічної ситуації;
- консультації з громадськістю щодо екологічних цілей;
- визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;
- оцінка впливу проєкту документа державного планування на довкілля
та на здоров’я населення.
7. ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ,
ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ
Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими
актами.
8. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ
ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ
Звіт про стратегічну екологічну оцінку розробляється відповідно
до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».
8. ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ
Зауваження та пропозиції громадськості щодо Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту документа державного планування — проєкту змін до Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок подаються до Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства енергетики України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 30, e-mail: kanc@mev.gov.ua, протягом
15 календарних днів із дня її оприлюднення.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні досудового розслідування

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
провадженні №42015040010000121 від 20.02.2015,
за підозрою Пастушенко Ю. Ю. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК
України.
На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається підозрюваний Пастушенко Юрій Юрійович, 29.01.1969 р.н., зареєстрований за адресою:
м. Феодосія, вул. Чкалова, буд. 181, кв. 80, на
15.12.2021 о 14:00, 16.12.2021 о 14:00, 17.12.2021 о
14:00 до слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у
місті Полтава, Підкопай Світлани Миколаївни за адресою: вул. Старокозацька, 52, м. Дніпро, для отримання повідомлення про підозру у скоєнні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України, допиті як підозрюваного у кримінальному провадженні №42015040010000121 від 20.02.2015 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.

Третім слідчим відділом (з дислокацією у місті
Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному
провадженні №42015040010000123 від 20.02.2015,
за підозрою Кобилкіна С. Ю. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК
України.
На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України
викликається підозрюваний Кобилкін Сергій Юрійович, 29.04.1978 р.н., зареєстрований за адресою:
м. Феодосія, вул. Гріна, буд. 35, кв. 10, на 15.12.2021
о 12:00, 16.12.2021 о 12:00, 17.12.2021 о 12:00 до
слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у
місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, Підкопай Світлани Миколаївни за адресою: вул.
Старокозацька, 52, м. Дніпро, для отримання повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України, допиті як підозрюваного у кримінальному провадженні №42015040010000123 від 20.02.2015 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.

На виконання вимог ст. 297-5 КПК України доводимо до відома обвинувачених Тиднюка Віктора
Андрійовича, 05.09.1988 року народження та Тендіта Олександра Івановича, 15.07.1981 року народження, що 22.12.2021 о 12.00, 18.01.2022 об 11.00,
04.02.2022 о 10.00 відбудеться розгляд кримінального провадження за обвинуваченням зазначених
осіб. Підготовче засідання відбудеться під головуванням судді Бориспільського міськрайонного суду
Київської області Ткаченка Д. В. за адресою: м. Бориспіль, Київська область, вул. Київський шлях 72.
Під час судового розгляду прокурором ініціюватиметься спеціальне судове провадження стосовно обвинувачених Тиднюка В. А. та Тендіта О. І., клопотання про яке скеровано адвокатам обвинувачених.
Контактна особа: прокурор Малашич Ю. Ю., тел.
0980995686.
Обвинувачений Карасьов Володимир Васильович,
25.12.1970 р.н., зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Красний Луч, мікрорайон 3, буд. 17,
кв. 53 та проживаючий за адресою: м. Москва, Російська Федерація, Вам необхідно з’явитися на 09 год.
30 хв. 14.12.2021, 10 год. 00 хв. 20.12.2021, 10 год.
00 хв. 23.12.2021 до Ужгородського міськрайонного
суду Закарпатської області, що знаходиться за адресою: м. Ужгород, вул. Загорська, 53 (суддя Логойда І. В.), для проведення судового засідання у кримінальному провадженні № 22018070000000115 від
24.09.2018, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України, ч. 2
ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258
КК України.

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
Верблюдам колють ботокс, колаген і гормони
заради великих грошей
Фото з сайту tsn.ua

СВІТ ТВАРИН. Понад 40
верблюдів відсторонили від
конкурсу краси у Саудівської
Аравії. Журі з’ясувало, що тваринам вводили ін’єкції ботоксу й застосовували інші косметичні засоби, щоб зробити їх
привабливішими. Цей незвичний конкурс — головна принада фестивалю верблюдів короля Саудівської Аравії Салмана
ібн Абдул-Азіза Аль Сауда. Головний грошовий приз конкурсу становить кругленьку суму
— 66 мільйонів доларів.
Критерії оцінки верблюжої
краси такі: довгі обвислі губи,
великий ніс з аристократичною
горбинкою. Щоб виявити гідного переможця, судді використовували передові технології, які
здатні виявити стороннє втручання у природні зовнішні дані
верблюда. Усіх учасників спершу відвели до зали, де спеціалісти оглянули їхній зовнішній
вигляд і оцінили те, як тварини рухаються. Потім їхні голови, шиї й тулуби просканували
за допомогою рентгенівських
і 3D-ультразвукових апаратів,
взяли зразки для генетичного
аналізу й інших тестів.
За даними інформаційного агентства Саудівської Ара-

ПОГОДА НА ЗАВТРА
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 12 ГРУДНЯ

Ну, і хто з них найкрасивіший?
вії SPA, 27 верблюдів-учасників дискваліфікували за те, що
їхні частин тіла були розтягнені, а ще 16 зняли з конкурсу,
бо з’ясувалося, що їм вводили
ін’єкції краси. Організатор конкурсу компанія Camel Club заявила, що вона «прагне виявити всі фальсифікації та обмани, спрямовані на штучне поліпшення зовнішності верблюдів, і пообіцяли жорстко покарати маніпуляторів». За дани-

ми організаторів, нечесні власники верблюдів вводили ботокс
у губи, ніс, щелепи та інші частини тварин, щоб розслабити
м’язи, кололи їм колагенові наповнювачі, щоб збільшити губи і ніс, а також годували гормональними препаратами, які
пришвидшують ріст м’язів. Особливо жорстоким методом зробити верблюда ідеальним було
стягування гумовими смужками окремих частин тіла, які че-

рез обмеження припливу крові
ставали більшими.
Фестиваль верблюдів короля Салмана ібн Абдул-Азіза Аль
Сауда найбільший у світі. Цього року в заході, який розпочався 1 грудня і триватиме 40 днів,
беруть участь близько 33 тисяч
власників верблюдів із США,
Росії та Франції. Щодня фестивальний майданчик площею 32
квадратних кілометри приймає
понад 100 тисяч туристів.

катів вакцинації, які забезпечують вільне пересування громадян у межах ЄС.
«Сплеск захворюваності на
коронавірусну недугу, перенавантаження лікарень, виявлення нового, можливо, інфекційнішого нового штаму потребують
рішучих і скоординованих дій»,
— наголосив Янез Поклукар,
міністр охорони здоров’я Словенії, яка головує в ЄС.
Єврокомісія ще наприкінці листопада запропонувала
оновити правила подорожей,
оскільки різні країни, серед яких
Франція, Бельгія, Німеччина, почали оголошувати власні додаткові правила введення бустерної дози вакцини, не узгодивши

це заздалегідь із ЄС. У Брюсселі
запропонували уніфікувати правила і вводити третю дозу вакцини через дев’ять місяців після
другого щеплення, «щоб уникнути розбіжностей та непорозумінь». Тож варто очікувати, що
й до туристів із третіх країн ЄС
застосовуватиме це правило і
вважатиме COVID-сертифікат
чинним лише за умови наявності третьої дози.
Тим часом фармацевтичні
компанії активно досліджують
штам Omicron, а саме те, наскільки він чутливий до наявних вакцин. За даними компанії
Pfizer/BioNTech, три дози її вакцини від COVID-19 ефективно
нейтралізують варіант корона-

вірусу Omicron. Про це свідчать
дані лабораторних досліджень.
«Повна вакцинація якомога більшої кількості людей першими двома дозами та якомога
швидша ревакцинація залишається найкращим варіантом запобігти поширенню COVID-19»,
— написав генеральний директор Pfizer Альберт Бурла
на своїй сторінці у Twitter. Проте він наголосив, що всі дані поки що попередні, і науковці кампанії продовжують дослідження. Але у компанії запевнили,
що за потреби модифіковану
вакцину, спрямовану саме проти Omicron, може бути запроваджено у широке виробництво з
березня 2022 року.

Фото з сайту bbc.com

ку якомога краще, фахівці підняли його разом із шаром ґрунту і в такому вигляді транспортували в лабораторію, де проводили дослідження. «Він такий
крихкий, що ми навіть не знаємо, яка на вигляд його нижня частина, але обов’язково дізнаємось більше найближчими
місяцями», — запевняють науковці.
Під час розкопок поблизу
знайшли ще багато чого, зокрема поховання човна вікінгів,
а також другу могилу зі зброєю,
де лежав і меч. Науковці припускають, що ці могили можуть
бути похованнями першого покоління норвезьких поселенців
на Оркнейських островах.

Oбласть

Нiч

День

Oбласть

Нiч

Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

+2 +7
+2 +7
+1 +6
0 +5
-2 +3
-1 +4
+2 -3
+2 -3
+2 -3
-1 +4
-1 +4
+2 -3
+2 +7

+2 +7
+2 +7
+1 +6
0 +5
-2 +3
-1 +4
+2 -3
+2 -3
+2 -3
+2 +7
-1 +4
+2 -3
+4 +9

Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

+2 +7
+2 +7
0 +5
0 +5
+3 +8
+2 +7
+2 +7
+1 +6
-1 -6
+1 -4
-1 -6
+2 +7
+4 +6

День
+2 +7
+2 +7
0 +5
0 +5
+8 +13
+5 +10
+6 +11
+4 +9
+2 -3
-1 +4
+2 -3
+10 +15
+4 +6

Укргiдрометцентр

У Шотландії знайшли рідкісний меч вікінгів
ІСТОРІЯ. На Оркнейських
островах поблизу Шотландії
шість років тому знайшли меч
вікінгів. Тепер археологи дізналися, що це рідкісний, дивовижний і таємничий артефакт, повідомляє ВВС.
Меч знайшли на місці поховання ще 2015 року, однак після ретельних експертиз археологи лише тепер дійшли висновку, що цей тип меча датується IX століттям. Рентген показав, що руків’я має вишукані
візерунки, які було важко роздивитись через іржу. Археологи з команди AOC Archaeology,
які досліджували меч, сказали,
що він може «розповісти багато
історій». Щоб зберегти знахід-
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Хочете подорожувати ЄС? Отримуйте
бустерну дозу
ПАНДЕМІЯ. Наступного року в межах ЄС можна буде подорожувати вільно за умови
отримання третьої дози вакцини, яку має бути введено не
пізніше, ніж через дев’ять місяців після другої вакцинації. Лише за цієї умови цифровий COVID-сертифікат ЄС вважатиметься чинним. До такого спільного рішення дійшли міністри охорони здоров’я країнчленів ЄС на засіданні Європейської ради у Брюсселі. Міністри вирішили, що оскільки дедалі більше країн ЄС запроваджують обов’язкові бустерні дози вакцинації, то ліпше буде, якщо всі держави матимуть спільний підхід до чинності сертифі-
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Уряд хоче заборонити
продаж сигарет
молоді
ЗДОРОВ’Я. Влада Нової Зеландії має намір заборонити
на законодавчому рівні продаж тютюнових виробів молоді. З
відповідною заявою виступила заступниця міністра охорони
здоров’я країни Айша Верралл, повідомляє Reuters. «Ми хочемо бути впевненими, що молодь ніколи не куритиме, тому криміналізуємо продаж або постачання їй тютюнових виробів», —
заявила Айша Верралл.
Ідеться про законопроєкт, який мають розглянути у парламенті 2022 року. Згідно з його положеннями, особи, яким на
час набуття чинності закону виповниться 14 років, не зможуть
легально купувати тютюн протягом усього свого життя. «Вони і
наступні покоління ніколи не зможуть законно купувати тютюн,
оскільки насправді не існує безпечного віку для того, щоб почати курити», — написала на своїй сторінці у Twitter Айша Верралл. За її словами, куріння — головна причина передчасної
смерті в Новій Зеландії, спричиняє рак в одному з чотирьох випадків.
Згідно з офіційними даними, 11,6% новозеландців старших
15 років, курять. Серед дорослого населення цей показник сягає 29%. Завдяки обмеженням на продаж тютюну влада Нової
Зеландії розраховує скоротити цей показник до 5% до 2025 року. Обмеження набуватимуть чинності поетапно. 2024-го планують істотно скоротити кількість ліцензованих торговців тютюновими виробами, 2025-го — зробити жорсткішими граничні
норми вмісту нікотину у продуктах, а 2027 року досягти вільного від тютюну покоління.
Лікарі й медичні працівники країни схвально поставилися
до рішення уряду, зокрема до кроку, спрямованого на жорсткі
правила продажу тютюнових виробів і обмежень вмісту нікотину в сигаретах. Вони переконані, що це допоможе багатьом кинути курити й зменшить можливість для молоді стати нікотинозалежними. Та в Новій Зеландії лунають застереження із приводу того, що ця жорстка заборона може породити чорний ринок продажу сигарет і тютюну, який візьмуть під свій контроль
кримінальні угруповання.
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