АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

3

ДОКУМЕНТИ

МЕДИЦИНА

5

Глава Місії України при НАТО
Наталія Галібаренко: «В умовах
російської військової ескалації
НАТО залишається нашим
надійним партнером»

У Монастирищенській
громаді довели, що
здатні поліпшити
медичне обслуговування
на селі
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Постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження
Порядку надання державної
підтримки страхування
сільськогосподарської продукції»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЦІНА ДОГОВІРНА

СЕРЕДА, 22 ГРУДНЯ 2021 РОКУ		

ІГОР КУЗІН:
«У нас уже гарантовано
надходження вакцин, щоб
70% населення України мали
повноцінну ревакцинацію
від коронавірусу двома
дозами».
Головний державний санітарний лікар про постачання
необхідної кількості препаратів від міжнародних
партнерів

Довкілля і тепло
в оселях — речі
взаємопов’язані
Фото надала пресслужба Кабінету Міністрів України

ЦИТАТА ДНЯ

№246 (7114)

Дипломати визначають
пріоритети
ПІДСУМКИ Й ЗАВДАННЯ. Конференцію керівників закордонних дипломатичних установ України «Дипломатія 30. Стратегія сильної держави» відкрив учора в Івано-Франківській області
Президент Володимир Зеленський. Главам диппредставництв він
окреслив ключові завдання Стратегії зовнішньополітичної діяльності України: «Ми прагнемо якомога скоріше розблокувати процес мирного врегулювання на Донбасі, повернути Крим, отримати членство в Європейському Союзі найближчими роками і отримати дуже чітку часову перспективу від НАТО, дуже конкретну, і
хочемо її отримати у 2022 році».
Анонсовано відкриття нових українських посольств. Наші дипломати мають трансформувати роботу в них у конкретні економічні, соціальні й іноді політичні дивіденди, повідомляє Укрінформ.
Президент запевнив, що готовий відвідувати ключові столиці, де
буде відкрито нові посольства, й проводити переговори з лідерами цих країн.
Сьогодні у роботі зібрання беруть участь Прем’єр-міністр Денис
Шмигаль, Секретар РНБО Олексій Данілов, а почесним гостем
став міністр закордонних справ Республіки Польща Збігнєв Рау.

ЦИФРА ДНЯ

4,9 млн

українців відкрили рахунки в банках,
а понад 4 000 000 зареєструвалися
на отримання коштів у межах програми
«єПідтримка»

2

Слід зосередитися на поглибленні діалогу з ЄС у контексті Європейського зеленого курсу, наполягає Прем’єр-міністр
Денис Шмигаль

ДІАЛОГ І ПАРТНЕРСТВО. Україна прагне енергетичної

незалежності, трансформації та євроспівпраці

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 080022

USD 27.2598
EUR 30.7859
за 1 долар США
за 1 євро

70 грн
210 грн
420 грн
840 грн

встановлені Національним банком України на 22 грудня 2021 року

RUB 3.687
/ AU 49049.92
за 10 рублів

AG 620.04за 1 тройську
PTунцію
25716.08

PD 49057.28
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

європейський суд з прав людини та україна
СПРАВА «МЄТЬОЛКІНА ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF METYOLKINA AND OTHER v. UKRAINE)

СПРАВА «ЧЕРНИХ ТА ГРУБИЙ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF CHERNYKH AND GRUBYY v. UKRAINE)

(Заява № 4827/11 та 4 інші заяви)

(Заяви № 59197/19 та № 33320/20)

Стислий виклад рішення від 28 жовтня 2021 року

Стислий виклад рішення від 28 жовтня 2021 року

У період з 2009 до 2015 роки заявникам було відмовлено у відкритті апеляційного та/або касаційного провадження у зв’язку із тим, що їхні скарги були подані після
закінчення строку на таке оскарження, передбаченого чинним процесуальним законодавством, а клопотання заявників про поновлення строку не містили відповідних
«поважних причин». Зокрема, у своїх клопотаннях заявники просили поновити строк
на апеляційне та/або касаційне оскарження у зв’язку з несвоєчасним повідомленням/
отриманням копій ухвал суду, що оскаржувалися.
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скаржилися за пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод (далі – Конвенція) на відмову у доступі до судів вищих інстанцій під час цивільних проваджень, сторонами яких вони були.
Розглянувши скарги заявників Європейський суд послався на свою попередню
практику у справах проти України та встановив, що у цій справі застосування процесуальних норм, якими врегульовано питання поновлення процесуальних строків
на апеляційне та касаційне оскарження, не можна вважати передбачуваним. Занадто формалістичний підхід судів під час розгляду клопотань про поновлення строків
на оскарження перешкоджав ефективному доступу заявників до судів вищих інстанцій. У зв’язку з цим Європейський суд дійшов висновку, що у цій справі було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що ці заяви свідчить про порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у
зв’язку з відмовою у доступі до судів вищих інстанцій;
4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, зазначені у таблиці в додатку, які мають бути конвертовані в національну валюту
держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на
зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;
5. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.»

Заявники тримались під вартою у Державній установі «Дніпропетровська установа виконання покарань (№ 4)» та у Київському слідчому ізоляторі.
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скаржилися за статтями 3 та 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
(далі — Конвенція) на неналежні умови тримання їх під вартою та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цим.
Заявники також висували інші скарги за Конвенцією.
Розглянувши скарги заявників за статтями 3 та 13 Конвенції, Європейський суд
нагадав, що під час встановлення, чи є умови тримання такими, «що принижують
гідність» у розумінні статті 3 Конвенції, серйозний брак простору у в’язничних камерах вважається дуже впливовим чинником та може становити порушення як сам собою, так і в сукупності з іншими недоліками. Посилаючись на свою попередню практику, Європейський суд дійшов висновку, що умови тримання заявників під вартою
були неналежними, і заявники не мали у своєму розпорядженні ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з їх скаргами, та констатував порушення статей 3
та 13 Конвенції.
Щодо інших скарг заявників Європейський суд, посилаючись на свою попередню
практику у справах проти України, дійшов висновку про порушення пункту 3 статті 5 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю тримання заявників під вартою під
час кримінальних проваджень та пункту 5 статті 5 Конвенції у зв’язку з відсутністю
або наданням неналежного відшкодування за надмірно тривале тримання заявників під вартою.
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення статей 3 та 13 Конвенції у
зв’язку з неналежними умовами тримання під вартою та відсутністю у національному
законодавстві будь-якого ефективного засобу юридичного захисту;
4. Постановляє, що було порушено Конвенцію у зв’язку з іншими скаргами, поданими відповідно до усталеної практики Суду (див. таблицю у додатку);
5. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, зазначені у таблиці в додатку; ці суми мають бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на
зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти».

СПРАВА «ПАРХОМЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF PARKHOMENKO v. UKRAINE)
(заява № 451/13)
Стислий виклад рішення від 28 жовтня 2021 року
Під час тримання під вартою у державній установі «Харківський слідчий ізолятор» заявниця страждала на серйозне захворювання, яке впливало на її повсякденну діяльність.
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявниця скаржилась за статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
(далі — Конвенція) на ненадання їй належної медичної допомоги під час тримання під вартою.
Розглянувши скаргу заявниці та пославшись на свою попередню практику у справах проти України, Європейський суд підкреслив, що медична допомога, яка надається в установах виконання покарань, має відповідати тому рівню допомоги, яку державні органи зобов’язалися надавати для всього населення. Зважаючи на свою практику з цього питання, Європейський суд дійшов висновку, що у цій справі заявниця
не отримала належної медичної допомоги під час тримання під вартою, і констатував
порушення статті 3 Конвенції.
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що вона свідчить про порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з неналежною медичною допомогою під час тримання під вартою;
3. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявниці суму,
зазначену у таблиці в додатку, яка має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на
зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти».
Інформацію надано Урядовим уповноваженим
у справах Європейського суду з прав людини

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
Повідомлення про надання дозволу
на спеціальне досудове розслідування
та повістка про виклик підозрюваного
Чеботарьова Сергія Анатолійовича
м. Сєвєродонецьк		
16.12.2021
Ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 16.12.2021 (справа
428/1644/21) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Чеботарьова Сергія Анатолійовича, 13.12.1975 р.н., що зареєстрований та проживає за адресою: Луганська область, м. Луганськ, у кримінальному провадженні
№ 22021130000000026 від 04.02.2021.
На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України прошу, Вас
з’явитися 10.01.2022 о 10:00, 11.01.2022 о 10:00,
12.01.2022 о 10:00 в Луганську обласну прокуратуру
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк,
вул. Б. Ліщини, 27, до начальника відділу Луганської
обласної прокуратури Трофименко Поліни Валеріївни (каб. 102) для участі у допиті як підозрюваного у
кримінальному провадженні № 22021130000000026
від 04.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, проведенні інших слідчих та процесуальних дій, вручення повідомлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового
розслідування, вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст. ст. 138, 139 КПК України.

Повідомлення про спеціальне досудове
розслідування та повістка про виклик
підозрюваного Желізняка Андрія Миколайовича
Підозрюваному Желізняку Андрію Миколайовичу, 24.11.1977 р.н., уродженцю с. Колядівка Щастинського району Луганської області, останнє відоме
місце мешкання (реєстрації): с. Колядівка Щастинського району Луганської області, вул. Теплична, 25.
Ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 16.12.2021 (справа
№ 428/13356/19, провадження № 1-кс/428/5870/2021)
надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні
№ 22019130000000218 від 13.11.2019.
На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Ви викликаєтеся на 10.01.2022, 11.01.2022 та 12.01.2022 об
11:30 год. до слідчого в ОВС слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Барабаша Олега Петровича (м. Сєвєродонецьк, вулиця Федоренка, 21, кабінет № 110), для участі у допиті як підозрюваного у кримінальному провадженні № 22019130000000218 від 13.11.2019 за підозрою
Желізняка А. М. у вчиненні злочину, передбаченого
ч. 2 ст. 110 КК України, проведенні інших слідчих та
процесуальних дій, вручення повідомлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття на виклик вказані у ст.ст. 138 та 139 КПК України.

Повідомлення про надання дозволу
на спеціальне досудове розслідування
та повістка про виклик підозрюваного
Протасова Максима Олексійовича
Ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області у справі № 428/5665/19
від 16.12.2021 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Протасова
Максима Олексійовича, 21.02.1976 р.н., уродженця
с. Краснолуцький Антрацитівського району Луганської області, зареєстрованого за адресою: Луганська область, Антрацитівський район, с. Краснолуцький, вул. Ювілейна, буд. 19, у кримінальному провадженні №22019130000000091 від 11.05.2019.
На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 03.01.2022, 04.01.2022, 05.01.2022 о
10 год. 00 хв. до слідчого СВ 3 управління ГУ СБУ в
Донецькій та Луганській областях Назаренка Костянтина Дмитровича за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 21, для участі у допиті як підозрюваного у кримінальному провадженні №22019130000000091 від 11.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1
ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України, проведенні інших
слідчих та процесуальних дій, вручення повідомлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Кузьміних Сергій Миколайович,
01.03.1978 р.н., зареєстрований за адресою: м. Луганськ, кв. Мирний, буд. 9, кв. 27, у порядку ст.ст.
133, 135 КПК України, викликається на 10 год.
00 хв. 28.12.2021, 29.12.2021 та 30.12.2021 до слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Кременчуцького Єгора Анатолійовича (тел. 0645268110) за адресою: Луганська
обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, 21, для допиту як підозрюваного та проведення інших слідчих
та процесуальних дій у кримінальному провадженні
№ 22020130000000252 від 19.08.2020. Наслідки та
поважні причини неприбуття особи на виклик визначені ст.ст. 138-139 КПК України.
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрювана Іржавська Анна Костянтинівна,
09.06.1984 р.н., зареєстрована за адресою: м. Луганськ, квартал Волкова, буд. 18, кв. 29, у порядку
ст.ст. 133, 135 КПК України, викликається на 10 год.
00 хв. 28.12.2021, 29.12.2021 та 30.12.2021 до слідчого в ОВС слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в
Донецькій та Луганській областях Можаєва Михайла Сергійовича (тел. 0645268110) за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка,
буд. 21, для допиту як підозрюваної та проведення
інших слідчих та процесуальних дій у кримінальному
провадженні № 22016130000000150 від 06.07.2016.
Наслідки та поважні причини неприбуття особи на
виклик визначені ст.ст. 138-139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрювана Гніденко Наталія Василівна, 31.01.1967 р.н., зареєстрована за адресою: Луганська область, Попаснянський район, вул. Зелена, буд. 1, кв. 1, у порядку ст.ст. 133, 135 КПК України, викликається
на 12 год. 00 хв. 28.12.2021, 29.12.2021 та 30.12.2021 до слідчого СВ 3
управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Мазуна Олександра Віталійовича (тел. 0645233164) за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 21, для допиту та проведення інших процесуальних дій у процесуальному статусі підозрюваного у кримінальному провадженні № 22018130000000191 від 17.05.2018. Наслідки та
поважні причини неприбуття особи на виклик визначені ст.ст. 138-139
КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрювана Гніденко Ніка Володимирівна, 06.07.1994 р.н., зареєстрована за адресою: Луганська область, Попаснянський район, вул.
Зелена, буд. 1, кв. 1, у порядку ст.ст. 133, 135 КПК України, викликається на 14 год. 00 хв. 28.12.2021, 29.12.2021 та 30.12.2021 до слідчого СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Мазуна Олександра Віталійовича (тел. 0645233164) за адресою: Луганська
обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 21, для допиту та проведення інших процесуальних дій у процесуальному статусі підозрюваного у
кримінальному провадженні № 22018130000000191 від 17.05.2018. Наслідки та поважні причини неприбуття особи на виклик визначені ст.ст.
138-139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Український Андрій Анатолійович, 01.05.1985 р.н., зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Бахмутська, 6-А, кв. 87, у порядку ст.ст. 133, 135 КПК України викликається
на 18 год. 00 хв. 28.12.2021, 29.12.2021 та 30.12.2021 до слідчого СВ 3
управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Мазуна Олександра Віталійовича (тел. 0645233164) за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 21, для допиту та проведення інших процесуальних дій у процесуальному статусі підозрюваного у кримінальному провадженні № 22018130000000202 від 29.05.2018. Наслідки та
поважні причини неприбуття особи на виклик визначені ст.ст. 138-139
КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Гніденко Володимир Дмитрович, 23.11.1969 р.н., зареєстрований за адресою: Луганська область, Попаснянський район,
вул. Зелена, буд. 1, кв. 1, у порядку ст.ст. 133, 135 КПК України, викликається на 10 год. 00 хв. 28.12.2021, 29.12.2021 та 30.12.2021 до слідчого СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Мазуна Олександра Віталійовича (тел. 0645233164) за адресою: Луганська
обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 21, для допиту та проведення інших процесуальних дій у процесуальному статусі підозрюваного у
кримінальному провадженні № 22018130000000191 від 17.05.2018. Наслідки та поважні причини неприбуття особи на виклик визначені ст.ст.
138-139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрювана Коваленко Олена Миколаївна, 23.02.1975 р.н., зареєстрована за адресою: Луганська область, Попаснянський район, вул.
Зелена, буд. 12, кв. 1, у порядку ст. ст. 133, 135 КПК України, викликається на 16 год. 00 хв. 28.12.2021, 29.12.2021 та 30.12.2021 до слідчого СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Мазуна Олександра Віталійовича (тел. 0645233164) за адресою: Луганська
обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 21, для допиту та проведення інших процесуальних дій у процесуальному статусі підозрюваного у
кримінальному провадженні № 22018130000000191 від 17.05.2018. Наслідки та поважні причини неприбуття особи на виклик визначені ст.ст.
138-139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Шишкалов Роман Борисович, 04.10.1984 р.н., зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. Побєдоносна, буд. 58, у порядку ст.ст. 133, 135 КПК України, викликається на 10 год. 00 хв. 28.12.2021,
29.12.2021 та 30.12.2021 до слідчого в ОВС слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Можаєва Михайла Сергійовича (тел. 0645268110) за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, буд. 21, для допиту як підозрюваного та проведення інших слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 22016130000000150 від 06.07.2016. Наслідки та поважні причини неприбуття особи на виклик визначені ст.ст. 138-139 КПК України.

Приватний нотаріус Харківського міського
нотаріального округу Арістова І. В. розшукує
спадкоємців померлого 26 листопада 2021
року Колесова Івана Сергійовича, 14.09.1939
р.н. Прошу звернутися за адресою: м. Харків, вул. Молочна, буд. 32, прим. 21-25, до 26
травня 2022 року, тел. +380508880643.

Приватний нотаріус Харківського міського
нотаріального округу Арістова І. В. розшукує
спадкоємців померлої 13 жовтня 2021 року
Сімінцової Марії Йосипівни, 05.05.1944 р.н.
Прошу звернутися за адресою: м. Харків, вул.
Молочна, буд. 32, прим. 21-25, до 13 квітня
2022 року, тел. +380508880643.

Приватний нотаріус Харківського міського
нотаріального округу Арістова І. В. розшукує
спадкоємців померлого 09 вересня 2021 року Зозулі Юрія Володимировича, 23.03.1968
р.н. Прошу звернутися за адресою: м. Харків,
вул. Молочна, буд. 32, прим. 21-25, до 09 березня 2022 року, тел. +380508880643.

Втрачене посвідчення учасника ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС у 1986 році, категорія 2 серії
А № 135007 від 25.12.1992 р. видане
Київською обласною державною
адміністрацією на ім’я Руденко Дмитра
Івановича, вважати недійсним.

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

Приватний нотаріус Київського
міського нотаріального округу
Астраускас Л. Є. розшукує спадкоємця
Ісаєву Ольгу Сергіївну після померлого
Захарова Віктора Дмитровича.
Звертатися за адресою: 04086, м. Київ,
вул. Ольжича, 2/33, кв. 3.
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оголошення
Заява про екологічні наслідки діяльності
Передбачається реконструкція нежилого будинку (літ. А) під багатофункціональний комплекс на вул.
Омеляновича-Павленка, 4 (колишня вул. Суворова), у Печерському районі міста Києва. Ділянка об’єкта проектування розташована в центральній планувальній зоні міста, у Печерському адміністративному районі
м. Києва у межах Центрального історичного ареалу м. Києва, та в зоні регулювання забудови 1-ї категорії. Об’єкти культурної спадщини на ділянці реконструкції відсутні. Ділянка проектування обмежена з північного сходу громадськими та адміністративними будівлями «Інститут Київоргбуд корпорації Київміськбуд», 9-ти поверховий житловий будинок з вбудованими приміщеннями на 1-му поверсі та триповерховий
ЖЕК -303. З півдня та сходу — вулицею Омеляновича-Павленка (колишня вул. Суворова), з заходу — вул.
Левандовською.
Підключення об’єкта до інженерної інфраструктури, у тому числі електропостачання, газопостачання, водопостачання і каналізування та інших виконується від інженерних мереж населеного пункту згідно з відповідними ТУ. У багатофункціональному комплексі передбачено закритий підземний паркінг на 151 автомобіль, заклад ресторанного господарства, супермаркет, заклади торгівлі непродовольчими товарами, офісний блок, житловий блок (апартмент-готель).
Вплив на ґрунти та геологічне середовище, водне середовище, на мікроклімат, на тваринний світ у межах
нормативів, незначний. На ділянці наявні 2 дерева та 44,6 м2, передбачено проведення компенсаційного висадження зелених насаджень, також замовником буде сплачена відновна вартість зелених насаджень, газону, які підлягають видаленню. Залишковий вплив буде здійснюватись на повітряне середовище. Викиди запроектованих джерел (газова котельня, оснащена двома котлами марки «Vitoplex 100» тип PV1B потужністю 780 кВт кожен та одним котлом марки «Vitocrossal 300» тип CRU потужністю 727 кВт, вентиляційні викиди закритого паркінгу на 156 машино-місць, вентиляційні викиди закладу громадського харчування на 90
посадочних місць, вентиляційні викиди кулінарного цеху супермаркету) становитимуть:
назва речовини

Потужність викиду забруднюючих речовин
г/сек.
т/рік
0,478773556
3,052527461
0,586685116
0,857706906
0,000655819
0,00101993
0,000769038
0,001196007
0,000000714556
0,00000111128
0,024010141
0,153300074
0,047485741
0,305768829
1332,791003
8583,998571
0,128970496
0,780372426
0,0000332917
0,0000517752
0,0000237194
0,000152848
0,0000005
0,0000057
0,007708333
0,243
0,000792245
0,024975
0,000137037
0,00432
0,000021
0,000220752
0,000007875
0,000082782
0,0000728009
0,002295
0,00000525
0,000055188
0,05154
34,416x10-5
1,197481
7,996x10-4
0,23967
1,6x10-3
0,23967
1,6x10-3

азоту діоксид
вуглецю оксид
діоксид сірки
сажа
аміак
метан
оксид діазоту
вуглецю двоокис
НМЛОС (вуглеводні граничні С12-С19 )
бенз(а)пірен
ртуть
акролеїн
спирт етиловий
кислота оцтова
ацетальдегід
карбонові кислоти по валеріановій кислоті
альдегід пропіоновий
пил муки
Аміни по диметиламіну
натрію карбонат
синтетичний миючий засіб типу «Лотос»
тетрахлоретилен
трихлоретилен

Викиди забруднюючих речовин від об’єкта не створюють небезпечних концентрацій у атмосфері в районі розташування, вплив об’єкта на атмосферне повітря в межах нормативів.
Внаслідок реалізації проекту кількість твердих побутових відходів від експлуатації становитиме 389,867т/
рік, збір, збереження та вивезення згідно договорів та утилізацію чи переробку твердих побутових відходів, виключає вплив відходів в районі розміщення об’єкта. Залишковий вплив всіх джерел впливу в межах
нормативів.
З пропозиціями та зауваженнями просимо звертатися протягом місяця до Печерської РДА
м. Києва за адресою: 01010 м.Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова), телефон: (044) 280-02-67.

ОГОЛОШЕННЯ № 6
про результати проведення відбору пропозицій
з придбання житла на вторинному ринку
Державною установою «Центр обслуговування
підрозділів Національної поліції України»
Розкриття пропозицій (повторно) відбулося об 11
год. 30 хв. 10.12.2021 за адресою: вул. Святошинська, 27, м. Київ, 03115, Державна установа «Центр
обслуговування підрозділів Національної поліції
України», зал нарад.
Визначено переможців за наступними лотами:
- лот 1 — фізичну особу Копистиру Миколу Петровича (1 однокімнатна квартира у м. Києві на вул.
Гродненській, 14, вартість: 28 700,00 грн за м2);
- лот 2 — фізичну особу Черненко Тетяну Василівну (5 двокімнатних квартир у м. Києві на вул. Гродненській, 14, вартість: 28 700,00 грн за м2).
За результатами проведення конкурсу з придбання житла на вторинному ринку (розкриття 10.12.2021
об 11:30) Державною установою «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України» придбано квартири:
1 — однокімнатну в м. Києві загальною площею
41,5 м2 на загальну суму 1 191 050,00 грн;
5 — двокімнатних в м. Києві загальною площею
316,3 м2 на загальну суму 9 077 810,00 грн;
Заступник голови конкурсної комісії
Олександр ДЯТЛЕНКО

21.12.2021 ухвалою слідчого судді Марківського районного суду Луганської області (справа
№417/1646/21), надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному
провадженні № 12019130480000098 від 22.06.2019,
стосовно підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК
України: Оніпко Наталії Вікторівни, 11.11.1977 р.н.,
місце реєстрації: Краснодарський край, Каневський
район, станиця Привольна, вул. Хрюкіна, 34, фактично проживає за адресою: Донецька область, Красноармійський район, с. Сергіївка, вул. Світла, 14.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні досудового розслідування
Підозрюваній Оніпко Наталії Вікторівні, 11.11.1977
р.н., місце реєстрації: Краснодарський край, Каневський район, станиця Привольна, вул. Хрюкіна, 34,
фактично проживає за адресою: Донецька область,
Красноармійський район, с. Сергіївка, вул. Світла,
14 , відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК
України необхідно з’явитися 24.12.2021, 28.12.2021
о 10.00 годині до СВ відділення поліції №1 Старобільського РУП Головного управління Національної поліції в Луганській області: Луганська область, Старобільський район, смт Марківка, вул. Центральна, 27
до начальника СВ відділення поліції №1 Старобільського РУП Головного управління Національної поліції в Луганській області Кривопустової Д.С, для участі в проведенні слідчих та процесуальних дій по даному кримінальному провадженню.

до Інтернет для фізичних осіб.
Більш детальну інформацію про діючі тарифи
та умови їх застосування можна отримати, звернувшись
до Контакт-центру за номером 0 800 21 00 00.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в судове засідання на 12.01.2022року о 09-15 год. обвинуваченого Тофана Сергія Сергійовича, 13.07.1983 року народження, зареєстрованого за адресою: с. Воєводське Арбузинського району Миколаївської області, вул. Набережна , буд. 103, який мешкав за адресою: м. Южноукраїнськ Миколаївської
області, вул. Дружби народів, 6/18, для участі у продовженні розгляду кримінального провадження № 486/939/16-к по обвинуваченню Тофана Сергія Сергійовича у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209,
ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 ККУ.
Розгляд даного кримінального провадження відбудеться в приміщенні Южноукраїнського міського суду за адресою:
вул. Дружби народів, 3-«А», головуючим суддею Савіним О. І.
Вам необхідно з’явитися на вказані дату та час для участі у розгляді даної справи.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Наслідки неприбуття за викликом суду:
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.

Офіційне повідомлення АТ «Укртелеком»
Зважаючи на розвиток цифрових засобів комунікацій і наявність безплатної альтернативи у вигляді ефірного мовлення, кількість користувачів проводового радіомовлення в Україні постійно скорочується. Проводове мовлення втратило свою популярність як засіб комунікації. Враховуючи зазначене
та стан фізично і морально застарілого обладнання
мережі проводового радіомовлення, відсутність ремкомплектів, відповідно до вимог ст. 35 Закону України «Про телекомунікації», повідомляємо, що Укртелеком прийняв рішення припинити з 01.04.2022 року надання послуг проводового радіомовлення у Богородчанському, Галицькому, Городенківському, Долинському, Калуському, Коломийському, Надвірнянському, Рожнятівському, Тлумацькому, Снятинському районах та Яремчанській міській раді Івано-Франківської області та у Летичівському, Теофіпольському, Волочиському, Дражнянському, Старосинявському районах Хмельницької області.
Інформацію розміщено на сайті www.ukrtelecom.ua.
Також інформацію можна отримати за телефоном
Контакт-центру 0-800-506-800 (дзвінки безкоштовні
з мереж українських операторів).

Відповідно до ухвали від 23.11.2021 по справі №
910/15553/21 суддя Господарського суду міста Києва Морозов С.М. викликає Товариство з обмеженою
відповідальністю «Гастроном «Курортний» (04075,
м. Київ, вул. Юнкерова, буд. 92-А) як Відповідача-1,
приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кузьменко Юлію Володимирівну (01030,
м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 29/2) як Відповідача-2 у підготовче засідання на 18.01.2022 об
11.45, яке відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана
Хмельницького, 44-Б, зал №5.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про надання дозволу на спеціальне досудове
розслідування та повістка
про виклик підозрюваного
Зеленського Михайла Миколайовича
20 грудня 2021 року
м. Кривий Ріг

ПОВІДОМЛЕННЯ
про надання дозволу на спеціальне досудове
розслідування та повістка про виклик
підозрюваного
16 грудня 2021 року
м. Дніпро

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 20.12.2021 надано дозвіл
на спеціальне досудове розслідування відносно Зеленського Михайла Миколайовича, 03.12.1990 р.н.,
проживаючого за адресою: АР Крим, Кіровський район, м. Старий Крим, вул. Р. Люксембург, буд. 106,
кв. 5, у провадженні №42015040630000056 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України.
На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, прошу Вас
(Зеленського М.М.) з’явитися о 10:00 год. 24.12.2021
у Криворізьку спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері (м. Кривий Ріг, вул. СвятоМиколаївська, 64), до процесуального керівника у
цьому ж провадженні — прокурора Криворізької
спеціалізованої прокуратури Фісенка С. В., для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої
підозри та допиту як підозрюваного у вказаному вище кримінальному провадженні.
Також Зеленському М. М. необхідно прибути до
зазначеної прокуратури о 10:00 год. 28.12.2021 та
29.12.2021 для закінчення досудового розслідування (ознайомлення з матеріалами, згідно ст. 290 КПК
України), вручення обвинувального акта та реєстру
досудового розслідування у провадженні.
Поважні причини та наслідки неприбуття — ст.ст.
138, 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

ТОВ «ГЛОБАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ»
з 01.01.2022 змінює тарифні плани послуг доступу

СУДОВА ПОВІСТКА
про виклик до суду у кримінальному провадженні

Підозрюваний Лісунов Сергій Васильович, 18.01.1985 р.н., відповідно до
вимог ст.ст. 133, 135 КПК України викликається із захисником 28.12.2021 на
10 год. 30 хв. до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва
Шапутько С. В., за адресою: вул. Володимирська, 15, м. Київ, 01601, каб. 204,
для участі як підозрюваного у розгляді клопотання слідчого про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному 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.

Втрачене свідоцтво про право власності на житло, видане відділом приватизації державного житлового фонду Печерського району 11.10.2006 р. (розпорядження №334) та зареєстроване в Бюро 18.10.2006 р. за реєстровим № 4596
на квартиру за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 14, кв. 17, на ім’я
Гапонюк К. Г., Гапонюк М. Д., Гапонюк Н. М., вважати недійсним.

Заведено спадкову справу № 56/2021
після смерті Мойсеєнка Віктора Івановича,
31 серпня 1964 року народження, який помер
10 червня 2021 року. Зацікавленим особам
звертатися за адресою: 65069, місто Одеса,
просп. Добровольського, буд. 92, кв. 109,
приватний нотаріус Пепеляшкова А. О.,
телефон для зв’язку: (048) 716-23-57.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 16.12.2021 надано дозвіл на спеціальне досудове розслідування відносно Коробейникової Вікторії Вікторівни, 02.07.1975
р.н., проживаючої за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Острякова, 121-б, у провадженні
№42015040010000138 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України.
На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, прошу
Вас (Коробейникова В. В.) з’явитися о 10:00 год.
24.12.2021 р. та 25.12.2021 р. у Дніпровську спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері (м. Дніпро, вул. Феодосіївська, 2, каб.№16), до
процесуального керівника у цьому ж провадженні - прокурора Дніпровської спеціалізованої прокуратури Киричка О. В. для вручення повідомлення
про зміну раніше повідомленої підозри та допиту як
підозрюваного у вказаному вище кримінальному
провадженні.
Також Коробейниковій В. В. необхідно прибути до
зазначеної прокуратури о 10:00 год. 28.12.2021 р. та
29.12.2021 р. для закінчення досудового розслідування (ознайомлення з матеріалами, згідно ст. 290
КПК України), вручення обвинувального акта та реєстру досудового розслідування у провадженні.
Поважні причини та наслідки неприбуття — ст.ст.
138,139 КПК України.

Розшукуються Закалюжна Антоніна Миколаївна, 27 серпня 1961 року народження
та Закалюжний Денис Олександрович, 13 червня 1984 року народження, спадкоємці
за законом громадянина Закалюжного Олександра Олександровича, 25 листопада
1958 року народження, померлого 20 червня 2021 року в місті Бердянськ Бердянського району Запорізької області, для закликання їх до спадкування. Також розшукуються інші спадкоємці померлого Закалюжного Олександра Олександровича з метою з’ясування підстав для закликання їх до спадкування. Спадкоємців прошу звернутися протягом одного місяця з дня публікації цього оголошення до приміщення,
що є робочим місцем приватного нотаріуса Бердянського районного нотаріального
округу Запорізької області Бондаренко Є. Д. за адресою: 71118, Запорізька область,
Бердянський район, місто Бердянськ, вулиця Шмідта/проспект Праці, 3/45, офіс 19.
Тел.: (06153)4-60-05; (068)3147386.

Втрачене свідоцтво про право на спадщину за законом
на 80/100 часток домоволодіння №38 по вул. Філіпівській
у м. Харкові, видане 9-ю Харківською державною нотаріальною
конторою 09.06.1963 р. за р/№1-1887, вважати недійсним.

Втрачене посвідчення учасника бойових дій.
Серія АА № 339804. Видане Управлінням особового складу штабу
командування сухопутних військ на Дімітрюка Олексія Володимировича,
вважати недійсним.

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
Європарламент виступає за заборону
диких тварин у цирках
Настав час покласти край
людському дикунству проти
братів наших менших

-7..-12
-13..-18

-3..-8
-7..-12

Oбласть

держав-членів уже запровадили на це повну або часткову заборону. Тому Єврокомісія вважає, що це питання не мають
вирішувати на рівні ЄС.
Утім, його відповідь не задовольнила євродепутатів. На їхню думку, якщо повна чи часткова заборона на використання диких тварин у цирках існує
в 23 країнах-членах, то це підстава для такої заборони на території всього ЄС. У цирках диких тварин тримають у неволі й

змушують їх вести неприродний спосіб життя. Крім того, використання видів, що перебувають під загрозою зникнення,
сприяє незаконній торгівлі рідкісними тваринами. Тому позиція Єврокомісії спричинила обурення і розчарування багатьох
євродепутатів.
«Єврокомісія
проігнорувала думку понад мільйона громадян, які підписали петицію і
хочуть покласти край марним
стражданням тварин. ЄС має

моральний обов’язок відповісти на прагнення людей», — заявила італійська євродепутатка
від групи зелених Елеонора Еві.
Вона переконана, що дикі тварини мають жити на волі, а не
в умовах, коли їх постійно перевозять з місця на місце в тісних
клітках і дресирують за допомогою фізичних покарань. «Настав час покласти край цьому
варварству, якому немає місця у ХХІ столітті», — наголосила політик.

Це один з кількох сотень
примірників, які видав 1952
року німецький музей першодрукаря Йоганнеса Гутенберга. Музей продав його, щоб фіФото з сайту focus.ua

ви. Та шрифт у молитовнику
настільки дрібний, що його неможливо прочитати неозброєним оком, без збільшувального скла.

Розміри молитовника –
лише п’ять на п’ять міліметрів

нансувати реставраційні роботи. Унікальність книжки в тому,
що її було виставлено на аукціон разом з металевими друкарськими відтисками, значно
більшими за неї саму.
Аукціонний дім Arenberg
Auctions спеціалізується на
продажу рідкісних книжок, рукописів і карт. Нинішній аукціон став останнім цього року і на ньому, крім мініатюрного молитовника, було виставлено чимало інших унікальних
лотів. Серед них видання однієї з найвідоміших ілюстрованих інкунабул «Нюрнберзькі
хроніки», якій понад 500 років.
Книжку продано за 38 тисяч
євро. Загальна сума аукціону
становила 1,25 мільйона євро.

Однорічний малюк-мігрант без батьків
дістався берегів Італії
МІГРАЦІЯ. Італійські медіа
повідомили, що цими вихідними біля берегів острова Лампедуза рятувальники помітили
групу із 70 мігрантів на надувному човні. Серед них був малюк, якому ще не виповнилося року. Дитина перебувала на
човні без батьків. «Дитина сама перетнула Середземне море ще до того, як навчилася ходити. Вона витримала зимовий
холод і хвилі», — написала газета La Repubblica.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 23 ГРУДНЯ

На аукціоні продали одну з найменших
у світі книжок
ДИВОВИЖІ. Цими вихідними на аукціоні у Брюсселі було продано книжку, яка вважається однією з найменших у
світі, за 3500 євро. З урахуванням зборів остаточна вартість
лота сягнула 4200 євро. Ця сума значно перевищує суму,
яку встановили експерти перед аукціоном. Продаж відбувся в аукціонному домі Arenberg
Auctions, повідомило агентство
Belga News.
Книжка, про яку йдеться, —
молитовник розміром п’ять на
п’ять міліметрів, що трохи більше від розміру грифеля олівця. На маленькій книжечці у
шкіряній палітурці стоїть назва «Отче наш», у ній надруковано сім варіантів цієї молит-
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Фото Володимира ЗАЇКИ

ЗООЗАХИСТ. Заборона використання диких тварин у цирках на території ЄС — компетенція національних урядів країн-членів, заявляє Єврокомісія.
Більшість цих країн уже ухвалили законодавство, яке обмежує
використання будь-яких або лише диких тварин у цирках, бо
це відображає думку суспільства. Таких обмежень не ухвалили Франція, Німеччина, Італія
та Іспанія. А Чехія, Фінляндія й
Угорщина заборонили використовувати в цирку лише деякі види диких тварин.
Неурядова європейська організація Stop Circus Suffering
зібрала мільйон підписів під петицією, яка вимагає, щоб циркові програми не містили номерів з дикими тваринами. У
Європарламенті представники всіх політичних груп висловилися за запровадження такої заборони на законодавчому рівні. Та в Єврокомісії не
мають твердої позиції із цього приводу. Під час останнього
сесійного тижня, виступаючи у
Європарламенті, єврокомісар
з питань антикризової політики Янез Ленарчич визнав, що
використання диких тварин у
цирках викликає занепокоєння, оскільки ставить під загрозу їхнє здоров’я та життя. Чиновник зазначив, що більшість

ПОГОДА НА ЗАВТРА

Дитина через вік не могла назвати ні власного імені, ні імен батьків. Інші мігранти нічого не знали про малюка,
але розповіли, що його батьки
останньої миті посадили дитину в човен і благали незнайомих людей берегти її під час
небезпечної мандрівки. Самі
вони з якихось причин сісти в
човен не змогли.
За даними La Repubblica, в
іншій групі мігрантів, які прибули на Лампедузу, був 14-річ-

ний підліток. Його мати потонула, коли човен перекинувся
вже біля самого італійського
узбережжя. «Вона разом із сином пливла на човні з групою
із 25 людей, але через високі
хвилі човен перекинувся, і жінка потонула на очах у власного сина», — написала в Twitter
благодійна організація «Лікарі
без кордонів». Правозахисники назвали цей інцидент «ще
одна смерть на порозі Європи,
якій можна було запобігти, ще

одне життя, яке забрала безвідповідальна міграційна політика».
Як повідомляють міграційні органи ЄС, 2021 року різко
зросла кількість випадків, коли
мігранти намагаються потрапити до Європи на човнах від
берегів Лівії чи Тунісу. За даними Міжнародної організації
з міграції, із початку року майже 1340 осіб загинули, намагаючись перетнути Середземне море.
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Експертне середовище
непокоїть риторика
умиротворення Росії
ДРУКОВАНЕ СЛОВО. Загроза повномасштабного вторгнення російської армії в Україну, про яку ось вже другий місяць поспіль говорять на всіх високих міжнародних майданчиках, стала центральною темою спеціального випуску журналу Brussels Ukraїna Review, який безплатно розповсюджують серед політичних і експертних кіл ЄС та України. Цей
щоквартальний часопис видає бельгійська неурядова організація Promote Ukraine. Як розповіла кореспондентові «УК»
головна редакторка часопису Марта Барандій, номер, присвячений ескалації на українсько-російському кордоні, вийшов англійською, німецькою, французькою та українською
мовами.
Експертне середовище й представників української діаспори у Бельгії непокоїть риторика умиротворення Росії, яку використовують лідери ЄС і НАТО. «Ми розуміємо, що у них є
певна прогалина в розумінні справжніх мети і тактики Кремля, тому звернулися до найкращих експертів з питань обороноздатності, аби вони розтлумачили сигнали Москви для Європи. І щоб нас почуло якомога більше європейців, ексклюзивно
опублікували цей номер чотирма мовами», — зазначила Марта Барандій.
До спеціального випуску журналу «Огляд Україна Брюссель» увійшли статті відомих українських журналістів Віталія Портникова та Романа Сущенка, ексміністра закордонних справ України Володимира Огризка, білоруського опозиційного політика Аляксандра Мілінкевича, українських і західних експертів Ярослава Чорногора, Михайла Гончара, Андреаса Умланда, Даніеля Шеліговського та інших. Автори діляться
роздумами із приводу того, наскільки висока нині ймовірність
повномасштабного нападу Кремля на Україну.
Цій темі присвячено і два інтерв’ю у журналі: з колишнім головою Служби зовнішньої розвідки України Миколою Маломужем і віцепрезидентом аналітичного центру Globsec Роландом
Фройденштайном. Думку про політику Москви в ексклюзивних
коментарях для журналу висловили голова делегації Європарламенту у зв’язках з Україною польський євродепутат Вітольд
Ващиковський, віцеголова цієї делегації німецька євродепутатка Віола фон Крамон-Таубадель, віцеголова підкомітету ЄП з
питань безпеки та оборони литовська євродепутатка Раса Юкнявічене та голова делегації ЄП у зв’язках з Білоруссю польський євродепутат Роберт Бєдронь.
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