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Речник Міністерства оборони США про надзвичайну 
увагу Пентагону до чергового скупчення ЗС РФ на 
західному напрямку   

Кисню має вистачити 
АКТУАЛЬНО. Обидва найбільші виробники кисню в краї-

ні повернулися до роботи після завершення планових регла-
ментних робіт. Загалом на вдосконалення системи киснепос-
тачання в лікарнях цьогоріч уряд надав понад 1,148 мільярда 
гривень, із них 400 мільйонів восени спрямовано в області як 
субвенцію для розв’язання проблем із постачанням кисню. А 
для надання допомоги пацієнтам зі складним перебігом хворо-
би додатково закуплено й поставлено близько 1,7 тисячі апа-
ратів ШВЛ.

«Місцева влада мала час встановити кисневі станції, заку-
пити кисневі балони. Нині вдалося забезпечити киснем по-
над 38 тисяч ліжок, облаштовано понад 60 систем централізо-
ваного постачання кисню, додатково встановлено понад 130 
кисневих станцій та понад 150 кріогенних газифікаторів», —  
заявив на брифінгу перший заступник міністра охорони 
здоров’я Олександр Комаріда.

Зараз, за словами посадовця, країну повністю забезпечено 
медичним киснем для хворих, які потребують кисневої тера-
пії через COVID-19, повідомляє Укрінформ. 35 підприємств ви-
робляють понад 400 тонн кисню на добу, більшість працює на 
максимальну потужність.

ДЖОН КІРБІ:  «Нам відомо 

ЦИФРА ДНЯ

671,4 млн грн 
перераховано на державні шахти для 

повного погашення заборгованості  
за липень — серпень і на зарплати  

за вересень

про незвичайну російську 
військову активність 

біля України… Ми 
продовжуватимемо 

консультації із союзниками 
та партнерами з цього 

питання».

Відключень 
енергопостачання 
уряд не передбачає 

ПУЛЬС РЕГІОНІВ. Після Кіровоградщини, Донеччини й Волині 
вчора Прем’єр-міністр Денис Шмигаль побував із робочою 
поїздкою на Запоріжжі  
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4 «Урядовий кур’єр» розповідає  
про діяльність державного  
підприємства «Завод 410 ЦА»,  
яке називають станцією технічного 
обслуговування літаків

ЗВУЧИТЬ ГОРДО!

ЦИТАТА ДНЯ
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ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 
попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих 
операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають 
односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей 
трансфертного ціноутворення»

З АТО — у малий бізнес
ДОСВІД. Підприємець Олександр Пацьора з Черкас вневнений, що власна справа найкраще 
допомагає адаптуватися до мирного життя 

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр» 

У цій кав’ярні завжди пах-
не щойно спеченою здо-

бою і хлібом. Це, так би мовити, 
фірмова ознака закладу під на-

звою «Сито». Чому так назва-
ли кав’ярню? Можливо, аби під-
креслити, що її власник прой-
шов крізь сито воєнного випро-
бування. Адже пройти крізь си-
то означає здобути великий до-
свід, набути спритності. А може, 

відбилося прагнення пов’язати 
назву свого закладу з уже май-
же забутим словом «ситник»? 
Так українці називали хліб із 
борошна, просіяного на ситі. Од-
разу зауважу, що походжен-
ня та мотивацію назви я так і не 

з’ясував. Однак достеменно ві-
домо, що сам власник кав’ярні 
Олександр Пацьора полюбляє 
каву зі свіжою випічкою. 

А ідея започаткувати такий 
бізнес прийшла двом бойовим 
друзям ще на фронті, коли во-

ювали у складі батальйону «Ай-
дар». Олександр після волон-
терської роботи відслужив там 
шість років. Усього бачили сол-
дати: смерть побратимів, 
розгубленість молодих бій-
ців, армійські проблеми. 3

Завершення будівництва  вантового мосту автотранспортної магістралі через Дніпро в Запоріжжі забезпечить надійний 
логістичний зв’язок між берегами річки через острів Хортиця, переконаний глава уряду
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оголошення

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування

Підозрюваний Яковлєв Юрій Олександрович, 
14.09.1981 року народження, зареєстрований за 
адресою: Донецька область, м. Лиман, на підставі 
ст.ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК України, Вам, необ-
хідно з’явитися  «8», «9», «10» листопада 2021 року, 
у період часу з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. до каб. 
№120 3-го відділення (з дислокацією в м. Крама-
торськ) слідчого відділу 2-го управління (з дислока-
цією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ Украї-
ни в Донецькій та Луганській областях, до старшого 
слідчого Городничого І. В., за адресою: Донецька об-
ласть, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 
56, для допиту, Вас, як підозрюваного та проведення 
інших слідчих (процесуальних) дій за Вашою участю 
у кримінальному провадженні №22018050000000242 
від 21.11.2018 за підозрою, Вас, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 110 КК України. 

Повідомлення

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-

ТЮ «Ріо Фін» (ідентифікаційний код юридичної осо-

би 42567894) повідомляє, що учасником товариства 

прийнято рішення про подання до Національного 

банку України заяви про виключення ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Ріо Фін» з Дер-

жавного реєстру фінансових установ.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні судового провадження

Обвинувачений Бригадир Павло Сергійович, який на-
родився 26 лютого 1980 року, який проживає за адре-
сою: м. Одеса, вул. Гімназична, 30, кв. 18, відповідно до 
вимог 297-5, 323 КПК України викликається в підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 11.11.2021 року о 
12 годині 00 хвилин в залі судових засідань №106 При-
морського районного суду м. Одеси за адресою: м. Оде-
са, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні в 
якості обвинуваченого.

Суддя Циб І. В.

Лозівська державна нотаріальна контора 

Харківської області повідомляє про  відкриття 

спадщини за заповітом після смерті 

Гутник Олександри Олександрівни, яка померла 

11 липня 2017 року, та залишила заповіт на ім’я 

Приходько Тимофія Івановича, 22.06.1955 року 

народження. Просимо спадкоємця протягом 

30 календарних днів з’явитися до нотаріальної 

контори для отримання своїх спадкових прав.

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

Обвинуваченому Крилову Віктору Олександровичу, 
09.04.1987 р.н., проживаючому за адресою: Одеська об-
ласть, м. Ізмаїл, вул. Івана Франка, 7 кв. 146, необхідно 
з’явитися в судове засідання, яке відбудеться 11.11.2021 
об 11 год. 00 хв., за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 
33, Приморський районний суд м. Одеси, зал судових за-
сідань №229. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслід-
ки неприбуття обвинуваченого, передбачені статтями 
139, 323 КПК України. 

Суддя В. М. Коваленко

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні судового провадження 

Обвинувачений Голубович Андрій Євгенович, який на-
родився 20.01.1995 року, який зареєстрований за адре-
сою , м. Одеса, вул. Академіка Корольова 8, кв. 9, відпо-
відно до вимог 297-5, 323 КПК України викликається в 
підготовче судове засідання, яке відбудеться 11.11.2021 
року о 12 годині 00 хвилин в залі судових засідань №106 
Приморського районного суду м. Одеси за адресою:  
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засі-
данні в якості обвинуваченого.

Суддя Циб І. В.

Повістка про виклик потерпілого 
Магеррамова Аскера Ільяас огли, 29.05.1971 р.н., про-

живаючий за адресою: Одеська обл., Березівський р-н, 
м. Березівка, вул. Пушкінська, 79, викликається у судо-
ві засідання по справі відносно Мураховського О. Д., що 
відбудуться 18.11.2021 року о 10.00 годині, 03.12.2021 
року о 10.00 годині в залі судових засідань № 130 При-
морського районного суду м. Одеси за адресою: м. Оде-
са, вул. Балківська, 33.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду 
згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбут-
тя обвинуваченого та потерпілого передбачені статтями 
139, 325 КПК України.

Суддя Осіік Д. В.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області по кримінальному провадженню 
1-кп/185/548/21, справа № 185/8132/18 за обвину-
ваченням Медведка Володимира Володимировича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК України.

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

Обвинувачений Медведок Володимир Володими-
рович викликається для участі в підготовчому судо-
вому засіданні, призначеному на 10 листопада 2021 
року о 10 год. 30 хв., у приміщенні Павлоградсько-
го міськрайонного суду Дніпропетровської області, 
який знаходиться за адресою: Дніпропетровська об-
ласть, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

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

Суддя Анатолій КОСЮК

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Янукович Віктор Федорович, 09.07.1950 р.н., від-
повідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам, 
необхідно з’явитися 05.11.2021 року о 09 год. до 
Державного бюро розслідувань за адресою: м. Київ, 
вул. Борисоглібська, 18, кабінет № 523 для участі як 
підозрюваного у проведенні слідчих та процесуаль-
них дій пов’язаних з наданням дозволу на здійснення 
спеціального досудового розслідування, на підставі 
ст. 297-5 КПК України у кримінальному проваджен-
ні № 42017000000002014 від 23.06.2017 за ознака-
ми кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3  
ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365 
КК України, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2  
ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2  
ст. 115 КК України, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 
КК України, ч. 3 ст. 28, ч 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК Укра-
їни.

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

Тернопільський міськрайонний суд Тернопіль-
ської області викликає обвинуваченого у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України Махна Юрія Вікторови-
ча, 10 березня 1956 року народження, який мешкає 
в місті Луганську по вулиці 395-ої шахтарської ди-
візії, 24 кв. 57 і по вулиці Леніна, 126 кв. 1, у судове 
засідання, яке проводитиметься в порядку спеціаль-
ного судового провадження та відбудеться 09 листо-
пада 2021 року о 09 год. 30 хв. в залі судових засі-
дань Тернопільського міськрайонного суду за адре-
сою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очікува-
ти на 2-му поверсі). 

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

У разі неявки обвинуваченого Махна Ю. В. в судо-
ве засідання, оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутності обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.  

Суддя В. Ломакін

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ  
(для публікації в засобах масової інформації)
В провадженні Комінтернівського районного су-

ду м. Харкова знаходиться спеціальне криміналь-
не провадження № 641/3475/21-к стосовно Кучера 
Костянтина Антоновича, 12.05.1961 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні кримінального право-
порушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК 
України, який зареєстрований за адресою: м. Києв, 
вул. Ковпака, буд. 17, кв. 54 та Кучера Романа Кос-
тянтиновича, 14.09.1985 року народження, який за-
реєстрований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 
17, кв. 54 у вчиненні кримінального правопорушення 
(злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК 
України. На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК Укра-
їни, Комінтернівський районний суд м. Харкова ви-
кликає обвинувачених Кучера Костянтина Антонови-
ча та Кучера Романа Костянтиновича у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 09 листопада 2021 
року о 14 годині 15 хвилин в залі судових засідань 
Комінтернівського районного суду м. Харкова, роз-
ташованого за адресою: м. Харків, пров. Брянський, 
5. Справа розглядатиметься колегією суддів Комін-
тернівського районного суду м. Харкова у складі  
головуючого судді Боговського Д. Є., суддів Ященко 
С. О., Маньковської О. О.

Стрийський міськрайонний суд Львівської області 
повідомляє, що в провадженні суду перебуває обвину-
вальний акт у кримінальному провадженні, внесеного до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань за реєстрацій-
ним №42016000000000932 від 05.04.2016 стосовно Ан-
друховця Ігоря Миколайовича, який обвинувачується у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
частиною 1 ст. 263, частиною 3 ст. 365 КК України.

В судовому засіданні оголошено перерву до 15.00 год. 
11 листопада 2021 року (в приміщенні Стрийського місь-
крайонного суду Львівської області за адресою: Львів-
ська область, м. Стрий, вул. Валова, 12).

Судом надіслано судову повістку обвинуваченому Ан-
друховцю Ігорю Миколайовичу на останню відому адре-
су місця проживання: вул. Багряного, 9/18, м. Стрий.

Головуючий суддя Сас С. С.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№1-кп/761/2999/2021, справа №761/12119/20, за об-
винуваченням Топалова Андрія Юрійовича, у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 256 КК України, згідно Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за 
№42018000000000066 від 12.08.2018 року

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судове засідання по вищевказаному кримінальному 
провадженню відбудеться 05.11.2021 о 13 год. 00 хв. у 
приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва 
за адресою: 03057. м. Київ, вул. Дегтярівська 31 А, каб. 
№510.

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 Т. В. Овсеп’ян

01 листопада 2021 року єдиним учасником ТОВА-
РИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІН-
ВЕСТ ФІНАНС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи — 40190054) прийнято рішення про 
подання до Національного банку України заяв про 
анулювання ліцензій на провадження господарської 
діяльності з надання фінансових послуг — надан-
ня послуг з факторингу (ліцензія видана відповід-
но до Розпорядження Нацкомфінпослуг №2498 від 
13.06.2017 р.); надання коштів у позику, в тому числі, 
і на умовах фінансового кредиту (ліцензія видана від-
повідно до Розпорядження Нацкомфінпослуг №3342 
від 01.08.2017 р.) та про виключення ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ ФІНАНС 
УКРАЇНА» з Державного реєстру фінансових установ 
(Рішення єдиного учасника №01/11) у зв’язку із при-
пиненням господарської діяльності з надання фінан-
сових послуг.

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 криміналь-
ного 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 11.11.2021 об 11 год. 00 хв., 
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Примор-
ський районний суд м. Одеси, зал судових засідань 
№229. Поважні причини неприбуття особи на виклик 
суду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого, передбачені статтями 139, 
323 КПК України. 

Суддя В. М. Коваленко

Повістка про виклик підозрюваного до слідчого  
в порядку ст. 133 ч. 8, ст. 135 КПК України 

Слідче управління ГУНП у м. Києві повідомляє про ви-
клик Гляненка Петра Петровича, 09.06.1964 р.н., відоме міс-
це реєстрації: м. Луганськ, вул. Бєрєговая буд. 35 на 12.00 
год., 11.11.2021 до слідчого Родіонової С. С. за адресою: 
м. Київ, вул. Володимирська, 15 каб. 442 для проведен-
ня допиту як підозрюваного у кримінальному проваджен-
ні 42018100000000088 від 02.02.2018 за ознаками злочи-
ну, передбаченому ч. 2 ст.332 КК України. Наслідки та по-
важні причини неприбуття особи на виклик, визначені ст.ст.  
138-139 КПК України.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове 
засідання, в якості обвинуваченого, Митракова Миколу Во-
лодимировича, 25.07.1964 р.н., уродженця м. Кіровськ, Лу-
ганської області, громадянина України, зареєстрованого за 
адресою: Луганська область, м. Кадіївка (Стаханов), вул.  
Н. Курченко, 24, кв. 36, фактично мешкає в м. Алчевськ Лу-
ганської області.

Судове засідання відбудеться 12 листопада 2021 року об 
11:00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Го-
голя, 316, каб.218. 

Суддя Рябуха Ю. В.

Приватний нотаріус Білоцерківського районного 
нотаріального округу Київської області Іванчишина Л .Г., 
б-р Олександрійський, буд. 145, прим. 2, м. Біла Церква, 

Білоцерківський р-н, Київська обл., 09119, тел./факс 
(04563) 6-10-39, повідомляє про відкриття спадщини 

на майно після померлої 31.01.2021 року ЗАГОРОДНЬОЇ 
МАРІЇ ВАСИЛІВНИ, 07.09.1937 р.н. Спадкоємці померлої 
викликаються до приватного нотаріуса для з’ясування 

повного кола спадкоємців. 

Розшукуються спадкоємці 
Житар Валентини Павлівни, 
25.06.1935 р. н., померлої 

20.06.2021 р. Спадкоємцям 
звертатись до 20.12.2021 

року до приватного нотаріу-
са Ральченко Карини 
Юріївни за адресою: 

м. Харків, пр. Людвіга 
Свободи, 35, 

тел. 0963400230. 

Повістка про виклик підозрюваного до слідчого  
в порядку ст. 133 ч. 8, ст. 135 КПК України 

Слідче управління ГУНП у м. Києві повідомляє про виклик 
Луговського Володимира Олександровича, 10.08.1959 р.н., 
відоме місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Ватутіна, буд.4 
кв.15 на 10.00 год., 11.11.2021 до слідчого Родіонової С. С. 
за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15 каб. 442 для 
проведення допиту як підозрюваного у кримінальному про-
вадженні 42018100000000088 від 02.02.2018 за ознаками 
злочину, передбаченому ч. 2 ст. 332 КК України. Наслідки 
та поважні причини неприбуття особи на виклик, визначені 
ст.ст. 138-139 КПК України.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове 
засідання, в якості обвинуваченого, Фесенко Руслана Анато-
лійовича, 15.04.1973 року народження, уродженця м. Сама-
ра, Російська Федерація, українця, громадянина України, за-
реєстрованого за адресою: Золотоніський р-н, с. Благодат-
не, вул. Визволення 8, фактично проживаючого м. Донецьк, 
вул. Шевченко, 26

Судове засідання відбудеться 10 листопада 2021 року о 
15 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. 
Гоголя, 316, каб.237.

Суддя О. І. Кончина

Південним міжобласним територіальним відділенням Ан-
тимонопольного комітету України, у зв’язку із неможливістю 
вручення рішення від 16.09.2021 № 65/50-р/к відносно ТОВ 
«Лідер індастрі трейдінг» (вул. Велика Васильківська, 143/2, 
м. Київ, 03150, ідентифікаційний код — 40515493) за міс-
цезнаходженням та рішення від 12.10.2021 № 65/54-р/к від-
носно ТОВ «ЮЖМОРСЕРВІС» (вул. Данила Щербаківського, 
буд. 47, м. Київ, 04111, ідентифікаційний код — 35178926) 
за місцезнаходженням, вказані рішення розміщено на офі-
ційному веб-сайті АМКУ (http://amcu.gov.ua). 

Відкрилася спадщина піс-
ля померлої 18 квітня 2021 
року Чепурної Марії Іванів-
ни, 18 липня 1948 року на-
родження. Розшукуються її 
спадкоємці. Спадкоємцям 
пропонується звернутися до 
нотаріуса Череватенко Оль-
ги Миколаївни протягом мі-
сяця від публікації за адре-
сою: м. Харків, пр. Л. Сво-
боди, 35.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Іл’їн Юрій Іванович, 21.08.1962 р. н. громадянин України, м. Севастополь, мкр-н Козача 

бухта, 12, кв. 28, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 138, 139, КПК України викликається із захисником 
08.11.2021 на 10 год. 00 хв. до Державного бюро розслідувань у службовий кабінет № 517 за адресою:  
м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, для допиту в якості підозрюваного та проведення інших процесуальних дій 
у кримінальному провадженні № 42014000000000034 від 23.02.2014.

Поважні причини та наслідки неприбуття зазначені у ст. ст. 138-139 КПК України. 
Слідчий ДБР В. Ільїн

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
28.10.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького районного нотаріального округу Луганської 

обл. Глаговською О. В. була заведена спадкова справа після смерті Михальської Ніни Євгенівни, 04.10.1935 
р.н, яка померла 03.06.2021 р., Для встановлення кола спадкоємців, які бажають прийняти спадщину, в тому 
числі, які були зареєстровані з померлою на день її смерті, та представників малолітніх, недієздатних спад-
коємців, а також спадкоємців за заповітом, всіх спадкоємців прошу з’явитися до Глаговської О. В, за адре-
сою: Луганська обл, м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 31/1, інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКОНОМ 
спадкоємцям, які прийняли спадщину подавши заяву нотаріусу.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 4 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2 +7 +9 +14 Черкаська +1 +6 +9 +14
Житомирська +1 +6 +11 +16 Кіровоградська +3 +8 +10 +15
Чернігівська +2 +7 +9 +14 Полтавська +3 +8 +9 +14
Сумська +3 +8 +8 +13 Дніпропетровська +5 +10 +10 +15
Закарпатська +3 +8 +12 +17 Одеська +5 +10 +14 +19
Рівненська +1 +6 +11 +16 Миколаївська +4 +9 +12 +17
Львівська +2 +7 +12 +17 Херсонська +5 +10 +12 +17
Івано-Франківська +1 +6 +12 +17 Запорізька +5 +10 +11 +16
Волинська +1 +6 +11 +16 Харківська +5 +10 +9 +14
Хмельницька +2 +7 +11 +16 Донецька +5 +10 +10 +15
Чернівецька +1 +6 +13 +18 Луганська +5 +10 +9 +14
Тернопільська +2 +7 +11 +16 Крим +5 +10 +14 +19
Вінницька +2 +7 +11 +16 Київ +4 +6 +11 +13
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Японський Джокер 
напав на пасажирів 
метро

ТЕНДЕНЦІЯ. У ніч свята Геллоуїн 24-річний чоловік у костюмі 
Джокера напав на пасажирів метро в Токіо. Унаслідок цього 17 
людей зазнали поранень. За словами свідків, підозрюваний був 
одягнений у зелену сорочку та фіолетовий костюм. Він розбриз-
кав у вагоні прозору рідину і підпалив її. На відеозаписах по-
мітно, як пасажири біжать вагонами, тікаючи від полум’я, а дех-
то вилазить із вікон. «Я подумав, що це був такий жарт до Гел-
лоуїна, — сказав один зі свідків газеті Yomiuri про напад. — То-
ді я побачив чоловіка, який йшов вагоном і повільно махав дов-
гим ножем». Напад стався біля станції Кокурьо у західному пе-
редмісті Токіо.

Чоловіка затримала поліція на місці злочину. Як повідомляє ви-
дання Kyodo, він сказав поліції, що обожнює Джокера з коміксів про 
Бетмена. У фільмі 2019 року «Джокер», у якому головну роль зі-
грав актор Гоакін Фенікс, була сцена, де Джокер розстрілює з піс-
толета трьох чоловіків у потязі метро після того, як вони його поби-
ли. У фільмі це було переломним моментом, який ознаменував по-
чаток перетворення персонажа на Джокера.

Насильницькі злочини в Японії дуже рідкісні, але останніми рока-
ми в країні було скоєно кілька нападів, під час яких порушники ви-
користовували ніж, повідомляє ВВС. У серпні цього року в Токіо чо-
ловік напав на пасажирів потяга. 36-річний нападник розповів по-
ліції, що розлютився, коли побачив у потязі жінок, які мали щасли-
вий вигляд, і захотів їх убити. А в 2019 році чоловік напав на групу 
школярів, які чекали на автобус у місті Кавасакі. Він убив двох і по-
ранив щонайменше 18 людей.

Бразильський наркобарон торгує зіллям  
в Європі

ТРАФІК. Поліція Брюсселя 
нарешті з’ясувала, до кого пря-
мував вантаж, який складався з 
1,3 тонни кокаїну, на борту при-
ватного літака, що летів до сто-
лиці Бельгії з аеропорту Пінту 
Мартін-Форталеза на північно-
му сході Бразилії. Отримувачем 
цієї партії наркотиків, вулична 
ціна якої становить близько 65 
мільйонів євро, виявився бра-
зильський наркобарон, у мину-
лому  поліцейський, який нині, 
як вважають, живе в Іспанії.

Літак затримали ще в серп-
ні. Тоді бразильська поліція здо-
була інформацію, що на борту 
приватного літака, який готу-
ється вилетіти з аеропорту Пін-
ту Мартін-Форталеза до Брюс-
селя, міститься велика партія 
наркотиків. Рейс було перехо-
плено ще до того, як літак зді-
йнявся у повітря, і поліція за-
фільмувала момент, коли йо-
го єдиного пасажира, 60-річно-
го Анхеля Альберто Гонсалеса 
Вальдеса, іспанця, який прожи-

ває в Льєжі, змусили відкрити 
свої валізи перед поліцейськи-
ми камерами. У них виявився 
кокаїн. Самого Гонсалеса, а та-
кож пілота літака, який був ка-
пітаном запасу турецьких наці-
ональних авіаліній, було затри-
мано. Минулої неділі бразиль-
ські ЗМІ повідомили, що Гон-
салес помер у в’язниці. Він був 
хворий на рак у термінальній 
стадії. 

На сьогодні слідству вдало-
ся встановити, що за цією пар-

тією наркотиків, найімовірніше, 
стоїть 60-річний Серджіо Ро-
берто Де Карвальо, колишній 
майор військової поліції Брази-
лії, який переховується під ім’ям 
Пол Воутер на півдні Іспанії. Як 
повідомляють бельгійські ЗМІ, 
торік Де Карвальо вже ледь не 
потрапив до рук Європолу, але 
йому вдалося втекти на власно-
му літаку. Він перебуває в роз-
шуку, і його вважають однією з 
ключових фігур у наркотрафіку 
в Європі. 
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Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

Помер «батько» італійського десерту 
тирамісу

ВТРАТА. Італійський рес-
торатор Адо Кампеоль, яко-
го італійські медіа називали 
«батьком тирамісу», помер у 
віці 93 років. Йому належав 
ресторан Le Beccherie у Тре-
візо, що на півночі Італії, пові-
домляють тамтешні ЗМІ. Пре-
зидент області Венеція Лука 
Дзайя висловив співчуття рід-
ним померлого ресторатора, 
написавши у твіттері, що місто 
втратило зірку, «яка тепер сяя-
тиме вгорі».

Ресторан Le Beccherie ро-
дина Кампеоль відкрила у 
1939 році, а наприкінці Другої 
світової Адо Кампеоль очолив 
родинний бізнес. Десерт ти-
рамісу з’явився в меню закла-
ду ще у 1972 році, але тістеч-
ко з просякнутого кавою пе-
чива та сиру маскарпоне так 
ніколи й не було запатентова-
не родиною Кампеоль. Проте 
тирамісу став одним із симво-
лів Італії, а готувати його по-
чали шеф-кухарі в усьому сві-

ті. Страва, як розповідали в 
Le Beccherie, з’явилася вна-
слідок помилки під час приго-
тування ванільного морозива. 
Кондитер ресторану Роберто 
Лінгуанотто випадково уки-
нув трохи сиру маскарпоне 
в миску з яйцями і цукром, а 
згодом звернув увагу на при-
ємний смак суміші. Потім він 
розповів про це дружині Адо 
Кампеоля — Альбі. Вони взя-
лися вдосконалювати десерт, 
додаючи бісквіт, просякнутий 
кавою, та присипаючи це все 
какао. Назвати нову страву 
вирішили тирамісу, що в пе-
рекладі з італійської означає 
«забери мене нагору». 

Нині існує багато варіацій 
тирамісу, зокрема і з алкого-
лем на кшталт рому, але ори-
гінальний рецепт, сертифіко-
ваний Італійської академією 
кухні у 2010 році, алкоголю не 
містить. Бо він мав бути сма-
коликом і для дорослих, і для 
дітей. 

Одноразові рукавички — джерело небезпечних 
хімікатів

ХАРЧОВА БЕЗПЕКА. У 
США вчені виявили сліди ток-
сичних хімікатів у їжі швидко-
го приготування, які залиша-
ють одноразові рукавички ку-
харів. Дослідники вважають, 
що це становить серйозний ри-
зик для здоров’я. 

Одноразові рукавички стали 
сьогодні такими самими звич-
ними, як і маски для обличчя. 
Там, де ще донедавна кухар 
місцевого кафе готував ваш 
гамбургер голими руками, те-
пер не обходиться без вико-
ристання захисних рукавичок. 
Але хоча вони захищають нас 
від вірусної інфекції, ті самі ру-
кавички можуть стати джере-
лом токсичних хімікатів. Такого 
висновку дійшли автори ново-
го дослідження, опубліковано-
го в американському виданні 
Journal of Exposure Science and 
Environmental Epidemiology.

Вони знайшли істотний 
вміст небезпечних хімічних 
речовин у гамбургерах, куря-
чих нагетсах, буріто та інших 
стравах фаст-фуду. «Ми вия-
вили ортофталати, або замін-

ні пластифікатори в усіх зраз-
ках їжі», — пишуть автори до-
слідження. Дослідники також 
зауважують, що є наукові до-
кази, що виявлені речовини 
пов’язані з виникненням по-

ведінкових проблем у дітей. 
Автори дослідження зверта-
ють увагу на те, що ризику, 
пов’язаного з впливом шкід-
ливих хімічних речовин, які 
містяться в одноразових рука-

вичках, піддаються переважно 
представники бідних верств 
населення. Оскільки бідні ра-
йони американських міст ма-
ють більшу кількість закладів 
фаст-фуду, ніж багаті.

То як тепер готувати: голіруч чи в рукавичках?

Адо Кампеоль  
не запатентував страву, 
відкривши кухарям 
усього світу широке 
поле для імпровізації
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