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В Україні взялися долати недуги  
системи правосуддя
РЕФОРМИ. Держава крокує до міжнародних стандартів демократії 

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

Серед найважливіших крите
ріїв демократичної країни — 

захист і повага до прав кожної 

людини. Ефективна система пра
восуддя і громадянам, і бізнесу 
гарантує, що їхнє право на спра
ведливість не буде проігноровано.

Як наголосив під час Всеукра
їнського форуму «Україна 30. 

Розвиток правосуддя» Прези
дент Володимир Зеленський, в 
Україні буде реалізовано дієву 
судову реформу, яка гарантува
тиме право кожного громадянина 
на чесний, незалежний та спра

ведливий суд. Він підкреслив, що 
успішна судова реформа в Укра
їні слугуватиме каталізатором 
нашої інтеграції в ЄС і НАТО.

«Повести судову реформу обі
цяла кожна влада в Україні, але 

суди так і залишалися нерефор
мованими, корумпованими й не
ефективними. Ми налаштовані 
розірвати це замкнене ко
ло», — цитує слова Прези
дента його Офіс.

Голова Верховної Ради про вагомий крок до викорінення 
ганебної практики кнопкодавства з українського 
парламенту   

Очільник МОЗ подав 
добрий приклад

ЩЕПЛЕННЯ. Учора внесено зміни в національний план вак-
цинації, щоб Президент Володимир Зеленський, міністр охоро-
ни здоров’я та інші публічні особи могли зробити щеплення від 
COVID-19 поза чергою задля популяризації кампанії з вакцинації. 
«Я став першою людиною, потім буде Володимир Зеленський», — 
запевнив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у столичній 
Олександрівській лікарні, де він і отримав щеплення. Він не уточ-
нив, коли саме вакцинуватиметься Президент, додавши, що роби-
тиме це разом з військовими.

Зміни до національного плану вакцинації дадуть змогу вико-
ристовувати надлишки вакцин для щеплення громадських діячів 
і публічних осіб для популяризації кампанії з імунізації проти ко-
ронавірусу, повідомляє УНІАН. Адже як запевняє Максим Степа-
нов, вакцина від коронавірусу Covishield, вироблена за ліцензією 
AstraZeneca/Oxford в Індії, нічим не відрізняється від аналога, ви-
готовленого на заводах у Європі та інших частинах світу. Попит на 
препарат великий, тож AstraZeneca/Oxford контрактує потужності 
для виробництва вакцин у всьому світі.

2

ЦИТАТА ДНЯ

ДМИТРО РАЗУМКОВ:

ЦИФРА ДНЯ

8 000 000
людей отримають підвищення пенсій 
в середньому на 308 грн за урядовою 

постановою № 127, яка набула чинності  
1 березня

«Із цього пленарного 
тижня ми вже зможемо 

використовувати 
сенсорну кнопку  

під час голосувань  
і засідань 

Верховної Ради».

Вакцинація:  
крок за кроком

ВАРТО ЗНАТИ. Українцям запропонували зручний цифровий 
продукт для ефективного й безпечного долучення  
до щеплення від коронавірусної хвороби
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ДОКУМЕНТИ

В Україні триває 
вакцинація проти 
коронавірусної 
хвороби, першими 
щеплять медиків 
і військових

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Питання Державної соціальної програми 
запобігання та протидії домашньому 
насильству та насильству за ознакою статі 
на період до 2025 року»
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підготовче судове засідання, 
яке відбудеться о 08 годині 30 хвилин 15 березня 2021 року в приміщенні суду за 
адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 504, обвинувачену Губарєву Кате-
рину Юріївну, 05 липня 1983 року народження, в рамках кримінального проваджен-
ня № 22014000000000242, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
21 липня 2014 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Мартинов Є. О.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває криміналь-
не провадження № 1-кп/761/271/2020 за обвинуваченням Благодатної Олени Юріївни, 
17.07.1977 р н., за ч. 1 ст. 111 КК України, згідно з Єдиним державним реєстром досудо-
вих розслідувань № 42016000000002454 від 20.09.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд по вищевка-
заному кримінальному провадженню відбудеться о 14 год. 00 хв. 12.03.2021 року у при-
міщенні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дег-
тярівська, 31 – А, каб. 511.

У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченої в по-
рядку спеціального судового провадження.

Суддя Голуб О. А.

Свідоцтво про право власності на квартиру 
за адресою: 03191, м. Київ, вул. Лятошинського,  

б. 4-А, кв. 164, видане ВК Московської  
районної Ради м. Києва 09.01.1996 р.  

за розпорядженням № 11438,  
вважати втраченим.

В оголошенні про розшук спадкоємців Журавель  
Василя Васильовича («Урядовий кур’єр»  

від 25.02.2021 р.) рік народження слід читати — 1946. 
Далі — за текстом.

Повідомлення

Адмінколегією Північного міжобласного територіального відділення АМКУ прийня-
то рішення від 15.12.2020 № 60/74-р/к, у справі № 44/60/50-рп/к.20 про порушення ТОВ 
«Л-Квартал Сервіс» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого 
частиною першою статті 13 та пунктом 2 статті 50 Закону України «Про захист еконо-
мічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем 
на ринку послуг надання доступу до інфраструктури житлових будинків в територіаль-
них межах цих будинків з часткою 100%, що може призвести до обмеження конкурен-
ції на ринку та ущемлення інтересів споживачів цих послуг, які були б неможливими  
за умов існування значної конкуренції на ринку.

З детальним текстом рішення можна ознайомитись на офіційному веб-сайті АМКУ 
за посиланням: www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=92660&schema=kyivr.

19.02.2021 Національний банк України 

прийняв рішення про виключення 

з Державного реєстру фінансових 

установ ПТ «ЛОМБАРД 

«БАЛКАНІКА» ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМ-

СТВО «БАЛКАНІКА» І КОМПАНІЯ» 

(код за ЄДРПОУ 36919164) 

та ПТ «ЄГОРОВА І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД 

ПАРТНЕР» (код за ЄДРПОУ 40697630) 

на підставі заяв зазначених установ.

Кролевецький районний суд Сумської області відповідно до ч. 3 ст. 323 КПК Укра-
їни викликає Мачульського Василя Миколайовича, 22 червня 1978 року народжен-
ня, уродженця с. Обтове, Кролевецького району Сумської області, громадянина Украї-
ни, зареєстрованого за адресою: м. Кролевець, вул. Миру, 25/7, Сумської області, міс-
це фактичного проживання: м. Кролевець, вул. Виноградова, 113, Сумської області, 
41300, як обвинуваченого по справі № 579/2019/20 пров. 1-кп/579/76/21 за обвинува-
ченням Мачульського В. М. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України. 

Справа призначена до розгляду на 02 березня 2021 року о 10 годині 00 хвилин у 
приміщенні Кролевецького районного суду Сумської області за адресою: м. Кролевець 
Сумської області, вул. Франка, 13. 

Суд повідомляє, що за адресою зареєстрованого місця проживання Мачульсько-
го В. М. направлено судову повістку про виклик до суду. У випадку неявки відповіда-
ча в судове засідання це оголошення вважається належним повідомленням, і спра-
ва буде розглянута за відсутності Мачульського В. М. у порядку спеціального судово-
го провадження. 

Суддя В. М. Придатко

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обви-
нуваченого Коршунова Віктора Ігоровича, 30.04.1989 р.н. (міс-
це проживання: Донецька область, Старобешівський район,  
м. Кальміуське, вул. Циса, 18) у судове засідання для здійснен-
ня спеціального судового провадження у кримінальному про-
вадженні, внесеному до ЄРДР за № 22017260000000004 від 
16.02.2017 (справа № 727/10219/18) за обвинуваченням Коршу-
нова В. І. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 10.03.2021 року 
о 14-00 годині в залі судового засідання за адресою: Запорізька 
область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки обви-
нуваченого Коршунова В. І. кримінальне провадження буде здій-
снюватися за його відсутності. Колегія суддів: головуючий суддя 
Коваленко П. Л., судді Курдюков В. М., Новікова Н. В.

Південним міжобласним територіальним від-
діленням Антимонопольного комітету Украї-
ни, у зв’язку із неможливістю вручення вимо-
ги від 15.01.2021 № 65-02/122 про надання ін-
формації ТОВ «МІСТДОРБУД» (вул. Панікахи, 2, 
м. Дніпро, ідентифікаційний код — 41782014) за  
місцезнаходженням та вимоги від 15.01.2021  
№ 65-02/123 про надання інформації ТОВ «ПАТЧЕР» 
(вул. Святослава Хороброго, 12, м. Дніпро, Дні-
пропетровська обл., 49033, ідентифікаційний 
код — 42713177) за місцезнаходженням, вка-
зані вимоги розміщено на офіційному веб-сайті  
АМКУ https://southmtv.amcu.gov.ua/.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження
Обвинувачений Бабенко Олег Володимирович, 

28.08.1959 року народження, зареєстрований за 
адресою: м. Одеса, вул. Адмірала Лазарєва, 47, 
кв. 20 відповідно до вимог ст.ст. 297- 5, 323 КПК 
України викликається в судове засідання, що 
відбудеться 10 березня 2021 року о 10 годині 
30 хвилин в залі судових засідань № 233 При-
морського районного суду м. Одеси за адресою:  
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судо-
вому засіданні як обвинувачений. 

Суддя С. М. Кічмаренко

Повідомлення про відкриття спадщини
Доводимо до відома Лукашова Олександра Степа-

новича, 09.12.1950 року народження, що 22.11.2020 
року відкрилась спадщина після померлої — Таран 
Олени Євтухівни, 16.12.1925 року народження. Як-
що Ви бажаєте прийняти спадщину, просимо Вас до 
22.05.2021 року звернутись особисто або надісла-
ти заяву про прийняття спадщини до Мельник О. Г., 
приватного нотаріуса Запорізького міського нотарі-
ального округу за адресою: 69035, Україна, м. За-
поріжжя, вул. Незалежної України, буд. 68а, прим. 
36. У разі неотримання від Вас відповіді по закінчен-
ню вищезазначеного терміну свідоцтво про право на 
спадщину буде видано іншим спадкоємцям, що при-
йняли спадщину.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинуваченого Михайлова 
Миколу Петровича, 23.09.1959 р.н. (зареєстроване місце проживання: Донецька обл., смт 
Старобешеве, просп. Донецький, 18, кв. 6) у судове засідання для здійснення спеціаль-
ного судового провадження у кримінальному провадженні № 2201705010000000224 від 
08.07.2017 (справа № 328/921/18) за обвинуваченням Михайлова М. П. у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 
09.03.2021 року о 09-15 год. в залі судового засідання за адресою: Запорізька область, 
м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинуваченого Михайлова М. П. кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за його відсутності. Колегія суддів: головуючий 
суддя Коваленко П. Л., судді Курдюков В. М., Новікова Н. В.

Про реорганізацію державного підприємства  
Міністерства оборони України «База ремонту техніки»

Наказом Міністерства оборони України від 19.02.2021 №45 припинено юридичну особу — 
державне підприємство Міністерства оборони України «База ремонту техніки», ідентифіка-
ційний код юридичної особи — 43188415 (02093, місто Київ, вулиця Бориспільська, буди-
нок 44), реорганізувавши його шляхом приєднання до державного підприємства Міністер-
ства оборони України «Київське управління механізації і будівництва», ідентифікаційний код 
юридичної особи — 08259275 (02093, місто Київ, вулиця Бориспільська, будинок 181).

Заяви кредиторів приймаються письмово протягом двох місяців із дня публікації цьо-
го повідомлення.

Втрачений судновий  
білет  

за номером СЯ 010356  
від 23.07.2010 року  

на судно Барк — 330 
№ 207 на ім’я Скорблюк  

Романа Степановича, 
вважати недійсним.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Зайце-
ва Петра Дмитровича. 05.07.1952 р.н. (який зареєстрова-
ний за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Польо-
ва, 24/23, кв. 84-а ), обвинуваченого у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 111 
КК України, у підготовче судове засідання, призначене 15 
березня 2021 року о 10 год. 15 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
документ, що посвідчує особу.

Судове засідання у кримінальному провадженні відбу-
деться в приміщенні Дарницького районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Щасна Т. В.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Кулєшову Оксану Ігорівну, 06.11.1980 
року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: вул. Дмитриєва,4, м. Ялта, АР Крим) у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України у судове засідання, яке відбудеть-
ся 11 березня 2021 року о 08 год. 45 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7 
під головуванням судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Печерський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Миханіва Андрія Антоновича, 09.04.1966 
р. н. (зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Ярос-
лавів Вал, 30/18, кв.10) у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 3 ст. 209 КК України в підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 16 березня 2021 року 
о 09 год. 00 хв. Явка до суду обов’язкова! При собі 
необхідно мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Печерського районного суду м. Киє-
ва за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15, каб. 
302, під головуванням судді Смик С. І.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Німетулаєва Сейтумера, 10.06.1952 
року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: 75560, вул. Петровського, 162, смт. Новоолексі-
ївка, Геніченський р-н, Херсонська обл.) у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 110 КК України у судове засідання, яке відбудеть-
ся 09 березня 2021 року oб 11 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7 
під головуванням судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження відносно 
Рогачова Дмитра Миколайовича. 09.06.1976 року наро-
дження, обвинуваченого у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання викли-
кається Рогачов Дмитро Миколайович, 09.06.1976 року 
народження, обвинувачений у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни, яке відбудеться 16 березня 2021 року о 10:00 год. в 
приміщені Солом’янського районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Максима Кивоноса, 25, під голо-
вуванням судді Курової О. І.

У разі неявки обвинуваченого, дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвинува-
ченого в порядку спеціального судового провадження.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Ро-
гатіна Василя Петровича 11.12.1957р.н. (який заре-
єстрований за адресою: АР Крим, м. Бахчисарай, 
вул. Міндальна, 42), обвинуваченого у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого за ч. 1  
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, 
призначене 15 березня 2021 року о 10 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати документ, що посвідчує особу.

Судове засідання у кримінальному проваджен-
ні відбудеться в приміщенні Дарницького районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севасто-
польська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Щасна Т. В.

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/1680/2020 відносно Поповича Сергія Ген-
надійовича за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що підготовче судове засідання по вищевка-
заному кримінальному провадженню відбудеться: 
10.03.2021 року об 11:30 в приміщенні Шевченків-
ського районного суду м. Києва за адресою: 03057, 
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, каб. 610.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя В. В. Бугіль

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинувачену Осоченко Інесу Костянтинівну, 
19.09.1970 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: 95053, вул. Мате Залки, 76, кв. 104,  
м. Сімферополь) у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у су-
дове засідання, яке відбудеться 11 березня 2021 ро-
ку о 08 год. 50 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7 
під головуванням судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/443/2020 за обвинуваченням Хакімзяно-
ва Ігоря Євгеновича за ч.1 ст.258-5 КК України, згід-
но з Єдиним державним реєстром досудових розслі-
дувань за №22014000000000357 від 15 08.2014 року, 
розгляд якого здійснюється в порядку спеціального 
судового провадження.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться: 11.03.2021 ро-
ку об 11 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського 
районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31 А, каб. №511, в яке викликаєть-
ся обвинувачений Хакімзянов Ігор Євгенович, який 
проживає за адресою: Донецька область, м. Макіїв-
ка, вул. Уборевича. буд. 17, кв. 17.

Суддя О. А. Голуб

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/2134/2020 за обвинуваченням Хабаро-
ва Андрія Юрійовича за ч. 5 ст. 191 КК України, згід-
но Єдиного державного реєстру досудових розслі-
дувань за №12016100100014310 від 10.11.2016 ро-
ку. Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судове засідання по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться: 10.03.2021 ро-
ку о 09 год. 30 хв. у приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ. 
вул. Дегтярівська, 31 А, каб. 611.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціальною судо-
вого провадження.

Суддя А. В. Кваша

Дарницький районний суд м. Києва викликає Ільї-
на Едуарда Миколайовича, 04.05.1968 р.н. (який зареє-
стрований за адресою: Луганська обл., м. Стаханов, вул. 
Юних Ленінців, 5-А, кв. 94, проживав у м. Києві по вул. 
Лятошинського, 8, кв. 43), обвинуваченого у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, 
ч. 2 ст. 366 КК України, у судове засідання, призначене 11 
березня 2021 року о 12 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
документ, що посвідчує особу.

Судове засідання у кримінальному провадженні відбу-
деться в приміщенні Дарницького районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя П. Л. Коляденко

Токмацький районний суд Запорізької облас-
ті, що розташований за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Токмак, вул. Володарського,28, викликає 
Нєвойту Віталія Олександровича як обвинувачено-
го у судове засідання в кримінальному провадженні  
№ 1-кп/328/25/21 (справа № 161/5452/18) за обви-
нуваченням Нєвойти В. О. у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, що відбудеться 10.03.2021 року о 13-00 го-
дині.

З дня опублікування оголошення обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце слу-
хання справи. 

Головуючий суддя Новікова Н. В.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 3 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2  -3 +4  +9 Черкаська +2  -3 +4  +9
Житомирська +2  -3 +5  +10 Кіровоградська +2  -3 +4  +9
Чернігівська +2  -3 +2  +7 Полтавська -2  +3 +2  +7
Сумська +1  -4 0  +5 Дніпропетровська -2  +3 +2  +7
Закарпатська +2  -3 +7  +12 Одеська -1  +4 +6  +11
Рівненська +1  -4 +4  +9 Миколаївська -1  +4 +4  +9
Львівська +1  -4 +6  +11 Херсонська -1  +4 +4  +9
Івано-Франківська -2  +3 +6  +11 Запорізька -2  +3 +2  +7
Волинська +1  -4 +4  +9 Харківська -2  +3 +1  +6
Хмельницька -2  +3 +4  +9 Донецька -2  +3 +1  +6
Чернівецька -2  +3 +5  +10 Луганська -2  +3 +1  +6
Тернопільська -2  +3 +4  +9 Крим 0  +5 +5  +10
Вінницька +2  -3 +5  +10 Київ -1  +1 +6  +8
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Twitter вводить платну послугу
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ. Експерти оцінили функцію передплати: 
140 гривень на місяць за ексклюзив

Ярослав САДОВИЙ, 
«Урядовий кур’єр»

Twitter розглядає мож-
ливість упровадження 

нового способу монетизації 
— функцію Super Follow. 
Користувачі зможуть 
оформити передплату на 
блогерів в обмін на ексклю-
зивний контент. Про те, що 
Twitter планує впровадити 
функцію Super Follow, по-
відомив портал Mashable.

Минулого тижня Twitter 
оголосив про плани дозво-
лити блогерам отримува-
ти плату з підписників за 
доступ до ексклюзивного 
контенту. Іншими словами, 
в американській соціаль-
ній мережі з’явиться ана-
лог спонсорської передпла-
ти, що вже є на YouTube 
або сервісі Patreon, де ко-
ристувачі стають покрови-
телями улюбленого автора 
і платять йому гроші за до-
ступ до контенту. Ця нови-
на викликала неоднознач-
ну реакцію серед користу-
вачів Twitter. Консультант 
із соціальних мереж Метт 
Наварра запитав фолове-
рів, чи готові вони заплати-
ти гонорар за улюблені ака-
унти. 85% відповіли, що ні.

Super Follow буде до-
ступною за допомогою мі-
сячної передплати за 5 до-
ларів США (майже 140 
гривень), завдяки якій пе-
редплатник отримувати-
ме доступ не тільки до уні-
кального контенту, а й ма-
тиме інші переваги, напри-
клад значок прихильника 
або доступ до товариства. 
Також передбачено спеці-
альні твіти для суперфоло-
верів. Але такі пости змо-
жуть переглядати та від-
повідати на них тільки пе-
редплатники Super Follow. 
Нагадаємо, що фоловер — 
це користувач соцмережі, 
що стежить за оновлення-
ми статусу чи новинною 
стрічкою іншого користу-
вача. Поки що не відомо, 
кому саме буде доступна 
нова функція і коли буде 
відкрито Super Follow.

«Вивчення можливостей 
фінансування аудиторії, як 
Super Follows, дасть змо-
гу авторам ексклюзивного 
контенту одержувати фі-
нансову підтримку аудито-
рії, і це стимулюватиме їх 
створювати контент, який 
подобається передплатни-
кам», — пояснив прессе-
кретар Twitter. Представ-
ник корпорації поділився з 
порталом метою проєкту: 
так Twitter вивчає і пере-
осмислює політику сервісу.

«Наша мета — підтриму-
вати суспільний діалог», — 
заявили в компанії.

Однак такий спосіб моне-
тизації контенту може зі-
ткнутися з нерозумінням 
користувачів, вважають 
експерти. «Проблема з мо-
нетизацією полягає в то-
му, що людям складно пла-
тити за контент, який за-
вжди був безплатним», — 
пояснює ситуацію керую-
чий партнер комунікацій-
ного агентства B&C Agency 
Марк Шерман. За слова-
ми експерта, такий підхід 
працює не на всіх платфор-
мах. Якщо йдеться про сер-
віс Patreon, де користувачі 
платять за авторський кон-
тент, то там таку модель 
монетизації було передба-
чено спочатку і вона не ви-
кликає питань користува-

чів. Однак Twitter був без-
коштовним, тому, за слова-
ми експерта, деяким корис-
тувачам запровадження 
Super Follows може не спо-
добатися.

«Питання в тому, що уні-
кального можна запропо-
нувати у Twitter і за що 
платити блогерам. Мож-
ливо, мета платного серві-
су — формування співто-
вариства із зірковими спі-
керами, щоб платити за до-
ступ до тредів за їх участю. 
Але чи сподобається це са-
мим спікерам, які люблять 
платформу саме за можли-
вість спілкуватися з вели-
кою аудиторією?» — мір-
кує Марк Шерман. За сло-
вами експерта, 2021 року 
акції Twitter показали мак-
симальне зростання з мо-
менту IPO 2013-го, а на від-
новлення своїх позицій на 
фондовому ринку в компа-
нії пішло понад сім років.

«Очевидно, впроваджу-
вати нові рішення Twitter 
спонукає конкуренція з 
Clubhouse і Facebook. По-
трібні нові джерела моне-
тизації, але наскільки іні-
ціатива виконає свою місію, 
не відомо. З одного боку, у 
Сполучених Штатах Аме-
рики звикли платити за 
контент, з іншого, — плат-
них сервісів дуже багато і 

поговорити можна будь-де. 
Напевно, простіше розви-
вати корпоративні акаун-
ти», — вважає експерт. Ін-
ші фахівці визнають, що 
реалізувати Super Follow 
можна за допомогою впро-
вадження бонусних тві-
тів, можливості отримати 
доступ до групи спільноти 
або одержати значок, який 
вказує на наявність перед-
плати.

Для мотивації блогерів 
у Twitter хочуть дозволи-
ти авторам контенту отри-
мувати гроші від шану-
вальників. Такий своєрід-
ний спонсорський гонорар. І 
що більше у блогера шану-
вальників, то вищим буде 
його матеріальне заохочен-
ня. А це, на думку фахів-
ців, стимулюватиме блоге-
рів створювати цікавіший, 
оригінальніший і корисні-
ший контент, який подоба-
ється аудиторії. Інструмен-
ти прямих платежів стають 
дедалі важливішими для 
авторів, особливо останні-
ми роками. Patreon доміг-
ся величезного успіху, та й 
інші платформи, зокрема 
Facebook та YouTube, за-
провадили функції прямих 
платежів авторам. Тому не 
дивно, що й Twitter не гає 
часу, а поспішає захопити 
свою нішу серед лідерів со-
ціальних мереж.

Наприклад, у YouTube 
функцію платних сервісів 
реалізовано дуже добре, і 
якщо Twitter зробить щось 
схоже, то це буде чудово. 
Функція монетизації дає 
користувачам змогу під-
тримати блогера, чия твор-
чість їм подобається. Су-
часні блогери вже давно пе-
рестали бути просто людь-
ми, які пишуть. Вони зніма-
ють відео, створюють сце-
нарій, монтують відзнятий 
матеріал. З ними працюють 
кілька фахівців, яким по-
трібно заплатити за роботу. 
Тому цілком логічно, що со-
ціальні майданчики нада-
ють різноманітні форми мо-
нетизації, щоб компенсува-
ти ці витрати.

У березні Microsoft додасть 
у Word підтримку 
передбачення тексту

Орест ГОРЯНСЬКИЙ 
для «Урядового кур’єра»

ПРОГРАМНА ФІШКА. Торік компанія Microsoft анонсувала пе-
редбачення тексту для редактора Word. Ця функція використовує 
модель машинного навчання для створення пропозицій на основі 
тексту, який ввів користувач. Незабаром після анонсу Microsoft на-
дала доступ до цієї технології 50% користувачам, які брали участь у 
бета-тестуванні Word. Тепер компанія має намір зробити цю функ-
цію доступною для всіх. Згідно з планами щодо Microsoft 365, тек-
стові передбачення будуть доступними користувачам Word з бе-
резня 2021 року. Microsoft зазначила, що ця технологія дасть змогу 
набирати тексти швидше, пропонуючи слова вчасно і точно.

Після розгортання нової функції користувачі Word бачитимуть сірим 
кольором текстові прогнози, які можна буде прийняти, не набираючи 
їх, а просто натискаючи клавішу Tab, або скасувати натисканням кла-
віші Esc. Згодом точність запропонованих слів підвищуватиметься за-
лежно від стилю письма конкретного користувача. Якщо людина не 
зацікавлена у використанні такої технології, вона зможе її відімкнути.

Microsoft зазначає, що жодні дані не залишатимуть систему ко-
ристувача і жодна людина не побачить їх, якщо інформація не пере-
даватиметься через механізм зворотного зв’язку. Користувачі Word 
можуть перейти в розділ «Довідка -> Зворотний зв’язок», щоб наді-
слати будь-які скарги або пропозиції в корпорацію «Майкрософт». 

Раніше Microsoft розгортала підтримку передбачення тексту для 
користувачів Outlook (у вебверсії вона з’явилася торік).

Археологи знайшли руїни юдейського храму, 
згаданого в Біблії

Олесь ГОРИЦВІТ 
для «Урядового кур’єра»

ХРАМ ЯХВЕ. Археологи вия-
вили в Ізраїлі храм, згідно з Бі-
блією, один з найважливіших 
культових об’єктів поклонін-
ня юдеїв. Як стверджує біблій-
ний текст, це місце «було ство-
рено для того, щоб Бог міг жи-
ти серед свого народу». Про-
тягом сотень років віряни вва-
жали, що він розташований на 
Храмовій горі в самому серці 
стародавнього Єрусалима. Од-
нак храм, що його шанували ві-

ряни, і цей, руїни якого нещо-
давно виявили археологи, було 
знищено.

Професор теології Том Ме-
єр повідомив Express, що в 
пустелі Негеа знайшли рані-
ше втрачний юдейський храм. 
Це зробив у 1960-х роках ар-
хеолог Йоханан Ахароні на те-
риторії Ханаана, куди входили 
землі сучасного Ізраїлю, Йор-
данії, Сирії та Лівану в залізну 
добу, в Араді або Тель-Араді. 
За біблійними переказами, 
храм було споруджено у ста-
родавньому місті Шилон. Про-

фесор Меєр заявив, що «єди-
ний єврейський храм, присвя-
чений Яхве, було знайдено не 
в Єрусалимі, а в Араді, важли-
вому місті-фортеці, що лежить 
на шляху спецій». Тобто, за 
словами науковців, цей храм 
— перше святилище юдеїв, 
виявлене під час археологіч-
них розкопок.

Дослідники з’ясували, що у 
храмі були два вівтарі, де кури-
ли пахощі: канабіс і ладан. На 
думку професора, трави отри-
мували від караванів, які подо-
рожували повз храм дорогою 

спецій. Там виявили два необ-
тесані камені, ймовірно, жер-
товники, біля підніжжя яких 
стояли чаші. Археологи зна-
йшли руїни комори, в якій були 
глиняні черепки, на кожному з 
яких накреслено імена людей 
або їхні родинні імена.

Як зазначає професор Меєр, 
цей храм уперше зруйнував бі-
блійний цар Єзекія, а потім і 
цар Іосія в VII столітті до н. е.

Нині залишки храму — час-
тина національного парку 
Тель-Арад, де археологи про-
довжують розкопки.

Twitter, який працює із 2006 року і зафіксував перший 
щорічний прибуток лише 2018-го, заявив, що сподівається 
подвоїти доходи 2023-го
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