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Заступник міністра енергетики про постійні спроби РФ 
посилити вплив світової енергетичної кризи на Україну 

Україна та ЄС 
розширюють 
горизонти відносин 

ДИПЛОМАТІЯ. За останні роки в офіційних Києва та Брюсселя 
з’явилося більше спільних тем, до обговорення яких обидві сторо-
ни підходять з точки зору прагматизму. Таку думку під час свого 
першого із серпня цього року спілкування з журналістами висло-
вив Представник України при Євросоюзі Всеволод Ченцов. За йо-
го словами, таким змінам посприяла Угода про асоціацію. «Щоб 
побачити, що Угода про асоціацію почала працювати, був потрі-
бен час, проте є розуміння того, що ми можемо робити далі», — 
сказав дипломат, наголосивши, що горизонт відносин між Украї-
ною та ЄС помітно розширився.

Всеволод Ченцов поділився думками про перспективи співпра-
ці України у межах «Східного партнерства» і розповів про підго-
товку до саміту цієї ініціативи на найвищому рівні, який має відбу-
тися у Брюсселі 15 грудня, участь у якому візьме Президент Воло-
димир Зеленський. Учасники бесіди обговорили міграційну кри-
зу на кордонах ЄС із Білоруссю та питання енергетичної безпеки, 
пов’язані із запуском газогону «Північний потік-2».

МАКСИМ НЕМЧИНОВ: 

ЦИФРА ДНЯ

10 млн тонн
вугілля споживає в середньому країна 

впродовж опалювального сезону.  
Вісім з них припадає  

на власний видобуток

«Ми фактично перебуваємо 
в стані енергетичної війни 
з Росією, яка блокує імпорт 
з Казахстану, не пускаючи 

залізничні вагони з вугіллям, 
постійно зменшує замовлені 

потужності  
з транзиту газу».

Україна та Словаччина 
запрограмовані 
на перспективну 
взаємодію

ДОБРОСУСІДСТВО. Обидві держави прямують шляхом 
активізації взаємовигідної співпраці
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ВЕТЕРАНИ У СТРОЮ

Про механізми реалізації 
підписаної цього тижня Хартії 
стратегічного партнерства зі США 
розповідає міністр закордонних 
справ Дмитро Кулеба

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Львів’янин Олександр Гергерт 
добровольцем захищав 
Україну від російських 
агресорів, а тепер змінив 
професію на будівельну

ЦИТАТА ДНЯ

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2022 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 40 грн . . . . . . . . . . . . 70 грн

на 3 місяці . . . . . . . 120 грн . . . . . . . . . . 210 грн

на 6 місяців. . . . . . 240 грн . . . . . . . . . . 420 грн

на рік . . . . . . . . . . . 480 грн . . . . . . . . . . 840 грн

Розпочалася 
передплата 
на 2022 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження 
Порядку організації виїзду дітей 
за кордон на оздоровлення та 
відпочинок»

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль разом зі словацьким колегою Едуардом Хегером відвідали Ужгородську 
спеціалізовану загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №4, де навчання проводять українською мовою і поглиблено 
вивчають словацьку 



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

документи

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

Втрачений судновий білет номер 017736 від 25 квітня 2008 р.
на прогулянкове моторне судно з регістраційним номером ХМЕ 01-34К 

виданий на ім’я Бондар Василя Петровича, 
вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво 
про право плавання під державним прапором України 

для прогулянкових суден, бортовий номер «UA 1316 DN», 
що належить Коновалову Юрію Миколайовичу, вважати недійсним.

Приватний нотаріус Бурмака І. П. (м. Київ, вул. Ф. Пушиної, 23/25), 

запрошує спадкоємців померлого 13.05.2021 р. 

Ковальова Івана Петровича, 1932 р.н.

Оголошення про проведення конкурсу 
з відбору пропозицій щодо будівництва

Державне підприємство Міністерства оборони України 
«Київське управління механізації і будівництва», яке є ор-
ганізатором конкурсу, повідомляє про проведення конкур-
су з відбору пропозицій щодо будівництва житла на земель-
ній ділянці. До забудови пропонується  земельна ділянка за-
гальною площею 0,4769 га, за адресою: місто Біла Церква, 
вул. Молодіжна, в районі будинку 6. За довідковою інфор-
мацією звертатися за тел. (044) 566 85 93 або за електро-
нною адресою: kymib@ukr.net. Конкурсна документація роз-
міщена на сайті https://kymib.kiev.ua/ .

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
Шевченківський районний суд м. Чернівці

Викликає Стовбуна Костянтина Сергійовича 18.09.1983 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою: м. Донецьк, про-
спект Миру. буд. 3, кв. 87, обвинуваченого в кримінальному про-
вадженні №22018260000000064 від 20.11.2018 р. за ст. 258-3  
ч. 1 КК України.

Судове засідання відбудеться 23 листопада 2021 року о  
15:00 год. за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Кафедральна, буд. 
4, каб. 12.

З моменту опублікування повістки про виклик обвинувачено-
го Стовбуна Костянтина Сергійовича у засобах масової інформа-
ції загальнодержавної сфери розповсюдження, останній вважа-
ється належним чином ознайомлений з її змістом.

Суддя Танасійчук Н. М.

В провадженні Бердянського міськра-
йонного суду Запорізької області знахо-
дяться матеріали кримінального прова-
дження, внесеного 22.02.2021 року до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22021050000000061 за обвинуваченням 
Шатова О. В. у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 2 ст. 110 КК України.

В якості обвинуваченого викликається 
Шатов Олександр Васильович в підготовче 
судове засідання, яке відкладено на 13 год. 
30 хв. 23 листопада 2021 року та відбудеть-
ся в приміщенні суду за адресою: Запорізь-
ка область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 
64 (каб. 506).  

Суддя Дубровська Н. М.

Приватний нотаріус Дніпровського міського 
нотаріального округу Заря Н. Г. повідомляє 
про відкриття спадкової справи до майна 
померлого 13 червня 2021 року ЛАТИША 

ВІКТОРА ІВАНОВИЧА, 18 вересня 1936 року 
народження.

Спадкоємцям померлого ЛАТИША 
ВІКТОРА ІВАНОВИЧА, що зацікавлені 

в прийнятті спадщини, пропоную звернутися  
до приватного нотаріуса Дніпровського 
МНО Зарі Н. Г. за адресою: м. Дніпро, 

вул. Шевченка, буд. 35, 
тел. +38(056) 744-16-02.

Повідомлення

Адмінколегією Північного міжобласного терито-

ріального відділення АМКУ прийнято рішення від 

07.09.2021 № 60/70-р/к у справі № 22/60/24-рп/к.20 

про порушення TOB «Завод Сталь Холдинг» законо-

давства про захист від недобросовісної конкуренції, 

передбаченого статтею 4 Закону України «Про захист 

від недобросовісної конкуренції», у вигляді неправо-

мірного використання позначень «Прушиньскі» та 

«PRUSZYNSKI» у назві та електронній адресі Товари-

ства без дозволу (згоди) TOB «Прушиньскі», яке ра-

ніше почало використовувати дані позначення у гос-

подарській діяльності, що може призвести до змішу-

вання з діяльністю цього суб’єкта господарювання.  

З детальним текстом рішення можна ознайоми-

тись на офіційному вебсайті АМКУ за посиланням:  

https: //northmtv.amcu.gov.ua/npas/rishennya-62.

№ 51-7121км18
Повідомлення

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду 
повідомляє засудженого Януковича Віктора Федоро-
вича, що розгляд кримінального провадження за ка-
саційними скаргами захисників Байдика Олександра 
Анатолійовича, Горошинського Олександра Олек-
сандровича, які діють в інтересах засудженого Яну-
ковича Віктора Федоровича, на вирок Оболонсько-
го районного суду м. Києва від 24 січня 2019 року та 
ухвалу Київського апеляційного суду від 02 жовтня 
2020 року, захисників Біленка Богдана Володимиро-
вича, Сердюка Віталія Анатолійовича, Федоренка Іго-
ря Люсиковича, Фозекош Андріани Андріївни, які ді-
ють в інтересах того ж засудженого, на ухвалу Ки-
ївського апеляційного суду від 02 жовтня 2020 ро-
ку призначено на 11 годину 29 листопада 2021 року.

Судове засідання відбудеться у Касаційному кри-
мінальному суді Верховного Суду за адресою: вул. 
Пилипа Орлика, 4а, м. Київ, 01043. 

Суддя Андрій ЧИСТИК

До уваги працівників ТОВ «Енержіа»!

Товариство з обмеженою відповідальністю «Енер-

жіа» (ідентифікаційний код 41016991) опинилося у 

скрутному матеріальному становищі через незалеж-

ні від керівництва причини, а тому змушене суттєво 

змінити умови праці, вжити заходів у зв’язку із про-

стоєм та можливим скороченням працівників. На 

підставі викладеного звертаємося до усіх працівни-

ків Товариства, які на дату цього повідомлення пере-

бувають з ним у трудових відносинах, та просимо 06 

грудня 2021 року та 13 грудня 2021 року з’явитися 

на загальні збори трудового колективу за адресою 

м Київ, вул. Алмазова Генерала, буд.18/7, корпус 3, 

офіс 8.

З організаційних питань звертайтеся до директора 

Товариства — Корольовим Володимиром Анатолійо-

вичем, за контактним телефоном +380 50 622 9669.

З повагою, директор ТОВ «Енерджіа»  

Корольов Володимир Анатолійович

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження віднос-
но Турченюка Ігора Миколайовича, 05.12.1956 р.н., 
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 4  
ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 
КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання ви-
кликається Турченюк Ігор Миколайович, 05.12.1956 
року народження, обвинувачений у вчиненні  
кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 5  
ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, яке відбу-
деться 16 листопада 2021 року о 10:00 год. в при-
міщенні Солом’янського районного суду м. Києва 
за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25,  
під головуванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченого, дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутнос-
ті обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

Оболонський районний суд м. Києва викликає як свідка Язепова Максима 
Олександровича, м. Донецьк, вулиця Челюскінців 155-А, кв.45., по криміналь-
ному провадженню відносно обвинуваченого Шепелева Олександра Олексан-
дровича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, 
п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, судове засідання відбудеться 18.11.2021 на  
11:00 год., в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ,  
вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, ци-
вільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та за-
хисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, ци-
вільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК 
України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя Жежера О. В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає як свідка Медведєва Олексан-
дра Івановича, м. Донецьк, вул. Гродненская, 120, по кримінальному проваджен-
ню відносно обвинуваченого Шепелева Олександра Олександровича у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 
КК України, судове засідання відбудеться 18.11.2021 на 11:00 год. в приміщен-
ні Оболонського районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошен-
ка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, ци-
вільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та за-
хисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, ци-
вільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК 
України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя Жежера О. В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає як свідка Бабкова Миколу Лео-
нідовича, м. Донецьк, бул. Шевченко, буд.51/4, по кримінальному провадженню 
відносно обвинуваченого Шепелева Олександра Олександровича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 
КК України, судове засідання відбудеться 18.11.2021 на 11:00 год. в приміщен-
ні Оболонського районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошен-
ка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, ци-
вільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та за-
хисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, ци-
вільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК 
України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя Жежера О. В.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 3 листопада 2021 р. № 1162 
Київ

Про внесення змін до Положення  
про Міністерство цифрової трансформації 

України
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛяє:
Внести до Положення про Міністерство цифрової трансформації України, затвер-

дженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 р. № 856 (Офі-
ційний вісник України, 2019 р., № 80, ст. 2736; 2020 р., № 55, ст. 1714), зміни, що до-
даються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 3 листопада 2021 р. № 1162

ЗМІНИ, 
що вносяться до Положення про Міністерство  

цифрової трансформації України

1. Абзац другий пункту 1 після слів «у сфері розвитку ІТ-індустрії» доповнити сло-
вами «; у сфері розвитку та функціонування правового режиму Дія Сіті».

2. Пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:
«у сфері розвитку та функціонування правового режиму Дія Сіті».
3. У пункті 4:
1) в абзаці тринадцятому підпункту 3 слово «резидентів» виключити;
2) доповнити пункт підпунктами 92— 96 такого змісту:
«92) приймає рішення про набуття статусу резидента Дія Сіті, про залишення заяви 

про набуття статусу резидента Дія Сіті без розгляду, про відмову в набутті статусу ре-
зидента Дія Сіті, про втрату статусу резидента Дія Сіті в порядку, передбаченому За-
коном України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», а також 
вживає заходів щодо забезпечення внесення відповідних записів до реєстру Дія Сіті;

93) вживає організаційних заходів щодо забезпечення функціонування реєстру Дія 
Сіті та є його держателем;

94) здійснює заходи із створення, доопрацювання та супроводження програмного 
забезпечення реєстру Дія Сіті, відповідає за його технічне і технологічне забезпечен-
ня, збереження та захист інформації, що міститься в реєстрі Дія Сіті, або делегує пе-
редбачені цим підпунктом повноваження державному унітарному підприємству, що 
належить до сфери його управління;

95) здійснює в порядку та межах, що визначені Законом України «Про стимулю-
вання розвитку цифрової економіки в Україні», контроль за відповідністю заявників 
та резидентів Дія Сіті вимогам, визначеним статтею 5 зазначеного Закону;

96) здійснює розгляд звітів про відповідність, незалежних висновків та іншої ін-
формації про резидентів Дія Сіті на предмет наявності ознак, що можуть бути підста-
вою для прийняття рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті;».

4. Пункт 6 доповнити підпунктом 6 такого змісту:

«6) отримувати від інших державних органів, компетентних органів іноземних 
держав та міжнародних міжурядових організацій інформацію з метою накопичення 
відомостей про відповідність чи невідповідність заявників та резидентів Дія Сіті ви-
могам, визначеним статтею 5 Закону України «Про стимулювання розвитку цифро-
вої економіки в Україні».».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 10 листопада 2021 р. № 1178 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  
від 20 квітня 2016 р. № 301

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛяє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 301 «Про 

затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків» (Офіційний 
вісник України, 2016 р., № 34, ст. 1325) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 листопада 2021 р. № 1178

ЗМІНИ,  
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 20 квітня 2016 р. № 301

1. Вступну частину постанови викласти в такій редакції: 
«Відповідно до абзацу другого пункту 6 статті 13 «Прикінцеві та перехідні поло-

ження» Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквар-
тирному будинку» та абзацу сьомого пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні по-
ложення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегу-
лювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг» Кабінет Мі-
ністрів України постановляє:».

2. У Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженому за-
значеною постановою:

1) пункт 1 викласти в такій редакції: 
«1. Цей Порядок визначає механізм списання багатоквартирних будинків, у яких 

розташовані квартири та нежитлові приміщення приватної та інших форм власнос-
ті, з балансу міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (зокрема із 
спеціальним статусом), органів місцевого самоврядування, державних та комуналь-
них підприємств, установ, організацій, а також господарських товариств, інших гос-
подарських організацій та підприємств, створених внаслідок приватизації або кор-
поратизації державних або комунальних підприємств, зокрема щодо багатоквартир-
них будинків, які не увійшли до статутного капіталу таких господарських товариств 
та перебувають у них на балансі (обліку) як об’єкти державної або комунальної влас-
ності.»;

2) у пункті 3:
абзаци перший і другий викласти в такій редакції:

«3. Списання багатоквартирних будинків, у яких розташовані квартири та нежит-
лові приміщення приватної та інших форм власності, з балансу міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади (зокрема із спеціальним статусом), органів 
місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємств, установ, орга-
нізацій, а також господарських товариств, інших господарських організацій та під-
приємств, створених внаслідок приватизації або корпоратизації державних або кому-
нальних підприємств щодо багатоквартирних будинків, які не увійшли до статутного 
капіталу таких господарських товариств та перебувають у них на балансі (обліку) як 
об’єкти державної або комунальної власності (далі — балансоутримувач), здійсню-
ється на підставі прийнятого ними рішення про списання багатоквартирного будинку.

У разі коли балансоутримувачем є державне підприємство, установа, організація, 
що належить до сфери управління міністерства або іншого центрального органу ви-
конавчої влади (зокрема із спеціальним статусом), комунальне підприємство, уста-
нова, організація, що належить до сфери управління органу місцевого самовряду-
вання, або господарське товариство, інша господарська організація чи підприємство, 
створене внаслідок приватизації або корпоратизації державних або комунальних під-
приємств щодо багатоквартирних будинків, які не увійшли до статутного капіталу та-
ких господарських товариств та перебувають у них на балансі (обліку) як об’єкти дер-
жавної або комунальної власності, рішення про списання багатоквартирного будинку 
погоджується з відповідним суб’єктом управління, до сфери управління якого нале-
жав такий будинок, органом місцевого самоврядування.»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:
«Списання багатоквартирного будинку з балансу може бути ініційоване також осо-

бою (особами), якій (яким) на праві приватної власності належить (належать) примі-
щення у такому будинку, та/або об’єднанням співвласників багатоквартирного будин-
ку (асоціацією об’єднань співвласників багатоквартирного будинку), утвореним у та-
кому будинку, шляхом надсилання балансоутримувачу повідомлення у паперовій або 
електронній формі та копій документів, що відповідно до законодавства підтверджу-
ють належність особі (особам) відповідного (відповідних) приміщення (приміщень) 
на праві приватної власності, та/або документів, що відповідно до законодавства 
підтверджують утворення у будинку об’єднання співвласників багатоквартирного  
будинку (асоціації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку) відповідно.»;

3) абзац сьомий пункту 4 викласти в такій редакції:
«У роботі комісії бере участь уповноважена особа (особи) від співвласників ба-

гатоквартирного будинку та/або об’єднання співвласників багатоквартирного бу-
динку (асоціації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку) за її (їх) зго-
дою. Уповноважена (уповноважені) особа (особи) від співвласників будинку та/або 
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (асоціації об’єднань співвлас-
ників багатоквартирного будинку) може (можуть) бути залучена (залучені) до складу 
комісії протягом усього часу роботи комісії, але не пізніше ніж протягом дня підпи-
сання акта про списання багатоквартирного будинку з балансу.»;

4) абзац другий пункту 8 викласти в такій редакції:
«Процедура списання багатоквартирного будинку як об’єкта державної або кому-

нальної власності державним підприємством, установою, організацією, що належить 
до сфери управління міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади 
(зокрема із спеціальним статусом), іншим господарським товариством, організацією 
чи підприємством, створеним внаслідок приватизації або корпоратизації державних 
або комунальних підприємств, вважається закінченою з моменту погодження з від-
повідним суб’єктом управління, до сфери управління якого належав такий будинок, 
акта про списання багатоквартирного будинку з балансу.»;

5) пункт 9 після слів «співвласнику (співвласникам) багатоквартирного будинку» 
доповнити словами «, об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку (асоціа-
ції об’єднань співвласників багатоквартирного будинку)».
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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, відповідно до вимог ст.ст. 56,135 КПК України:
За обвинувальним актом відносно Яковлева О.В. обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-

бачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 294 КК України, в судове засідання, яке відбудеться 22.11.2021 об 11.00 годин, за адресою:  
м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, зал судових засідань №107, викликаються потер-
пілі:

- Лосінський Лука Леонідович, 19.07.1956 року народження, проживаючий: м. Одеса, вул. Нікітіна.
- Іванова Любов Петрівна, 15.06.1956 року народження, зареєстрована: Одеська область, Білгород-Дністровський 

район, смт Затока, вул. Заріпова, 63/1, проживаюча: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 29, 
кв. 8.

- Мамалига Маргарита Василівна, 15.07.1975 року народження, проживаюча: м. Одеса, вул. Балківська, 139, кв. 133,
- Горенко Євгенія Вікторівна, 19.11.1978 року народження, проживаюча: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 30,
- Яворський Анатолій Йосипович, 25.02.1926, проживає: м. Одеса, вул. Варненська, 17, кв. 53,
- Яворська Олена Анатоліївна, 15.07.1973 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Варненська, 17, кв. 53,
- Жулькова Раїса Ігорівна, 01.03.1941 року народження, проживає: м. Одеса, вул. В. Терешкової, 46, кв. 55,
- Бірюков Василь Михайлович, 01.06.1945 року народження, проживає: Одеська область, Овідіопольський район,  

с. Мізикевича, вул. Проектовна, 1, кв. 1/25,
- Бірюкова Людмила Іванівна, 23.11.1946 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Мал. Арнаутська, 88, кв. 7,
- Петрова Ірина Георгіївна, 17.06.1954 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Банківська, 193, кв.133,
- Рудиченко Валерій Валерійович, 12.12.1977 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 7,
- Кошелюк Дмитро Олексійович, 30.10.1997 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Базарна, 11, кв. 11,2,
- Законний представник потерпілого - Кошелюк Олексій Анатолійович, проживає: м. Одеса, вул. Базарна, 11, кв. 11,
Потерпілі:
- Стреблянський  Владислав Едуардович, 18.12.1991 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 86, 

кв. 30,
- Бєльський Сергій Ігорович, 20.08.1992 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, 62, корп. 2, кв. 53,
- Сташевський Петро Євсеєвич, 20.04.1937 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Маршала Жукова, 57, кв. 60,
- Зезек Сергій Олександрович, 02.07.0986 року  народження, проживає: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 70, кімн. 120
- Костантинов Олег В’ячеславович, 11.01.1984 року народження, м. Одеса, пров. Гвоздичний, 3-А, кв. 16,
- Сягровець Микола Анатолійович, 01.09.1982 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Радісна, 7, кв. 64,
- Коржов Олександр Васильович, 25.09.1979 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Промислова, 22,
- Закревський Віталій Євгенович, 28.01.1974 року народження, проживає: Одеська область, м. Овідіополь, вул. Га-

гаріна, 37, кв. 1,
- Сітар Олексій Миколайович, 03.11.1987 року проживає: м. Одеса, пров. 2-й Розумовський, 3,
- Деркач Олексій Володимирович, 24.06.1983 року народження, проживає: м. Одеса, пр. Добровольського, 156,  

кв. 52,
- Кропко Віктор Васильович, 04.09.1967 року народження, проживаючого: м. Одеса, пр. Добровольського, 154, кв. 80,
- Андрєєв Вадим Вадимович, 08.04.1988 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Маршала Жукова, 14, кв. 152,
- Фучиджи Юрій Степанович, 14.11.1960 року народження, зареєстрований: Одеська область, Арцизький район,  

с. Великий Кут, вул. Кутузова, 46,
- Тодоров Максим Сергійович, 14.07.1991 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 40, кв. 14,
- Сивова Марина Євгенівна, 15.05.1994 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 48/1, кв. 162,
- Згонник Олексій Васильович, 03.01.1981 року народження, проживає: м. Київ, проспект Науки, 96, кімн. 6,
- Карачинська Катерина Анатоліївна, 16.07.1980 року народження, проживає: м. Одеса, пров. Віце-адмірала Жуко-

ва, 4,
- Католіченко Павло Анатолійович, 21.07.1972 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Церковна, 29, кв. 38,
- ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», м. Київ, вул. Володимирська, 46. Представник - Яковлева Катерина Євгенів-

на, проживає: м. Одеса, вул. Іц. Рабіна, 51, кв. 29,
- Полк патрульної служби ОМУ ГУМВС України в Одеській області, м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 70, представник — 

Кучер Сергій Володимирович, проживає: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 70,
- Обслуговуючий кооператив «Бізнес-центр «Ольвія», м. Одеса, провулок Віце-адмірала Жукова, 21/23, представник 

— Саранча Віталій Юрійович, проживає: Одеська область, Біляївський район, с. Усатово, вул. Виноградна, 46,
- КП «Одеський обласний академічний російський драматичний театр», м. Одеса, вул. Грецька, 48, представник — 

Єргієв Вадим Іванович, проживає: м. Одеса, пров. Ломаний, 6, кв. 25.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду, передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття на 

виклик, передбачені статтею 139 КПК України.
Суддя І. В. Лонський

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Громадянин України Бурчіян Едгар Нельсоно-
вич, 27.07.1984 року народження, зареєстрований за 
адресою: м. Херсон вул. Фрітаун, 153-а, кв. 49, на під-
ставі ст.ст. 133, 135, 139 КПК України, Вам необхідно 
з’явитись 19.11.2021 в період часу з 09:00 до 12:00 до 
кабінету № 5 третього слідчого відділу (з дислокацією 
у місті Херсоні) Територіального управління Держав-
ного бюро розслідувань, розташованого у місті Ме-
літополі, до старшого слідчого Воронцова Андрія Во-
лодимировича за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, 
буд. 76-Б (тел.+380619490455), для отримання пись-
мового повідомлення про підозру та допиту у проце-
суальному статусі підозрюваного в рамках криміналь-
ного провадження, внесеному до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань за № 42015230270000070 від 
20.04.2015, за ознаками кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 3 ст. 408 КК України.

Поважні причини неприбуття особи на виклик пе-
редбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття 
на виклик визначені положеннями ст. 139 КПК Укра-
їни. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Громадянин України Цібізов Сергій Володимиро-
вич, 04.02.1980 року народження, зареєстрований 
за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 43, кв. 42, на під-
ставі ст.ст. 133, 135, 139 КПК України, Вам необхідно 
з’явитись 19.11.2021 в період часу з 09:00 до 12:00 до 
кабінету № 5 третього слідчого відділу (з дислокацією 
у місті Херсоні) Територіального управління Держав-
ного бюро розслідувань, розташованого у місті Ме-
літополі, до старшого слідчого Воронцова Андрія Во-
лодимировича, за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, 
буд. 76-Б (тел.+380619490455), для отримання пись-
мового повідомлення про підозру та допиту у проце-
суальному статусі підозрюваного в рамках криміналь-
ного провадження, внесеному до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань за № 42014230270000038 від 
11.08.2014, за ознаками кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 3 ст. 408 КК України.

Поважні причини неприбуття особи на виклик пе-
редбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття 
на виклик визначені положеннями ст. 139 КПК Укра-
їни. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Громадянин України Бондаренко Олег Олексан-
дрович, 25.08.1994 року народження, зареєстрова-
ний за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. 
Сумська, буд, 77/79, на підставі ст.ст. 133, 135, 139 
КПК України, Вам необхідно з’явитись 19.11.2021 в 
період часу з 09:00 до 12:00 до кабінету № 5 третього 
слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Те-
риторіального управління Державного бюро розслі-
дувань, розташованого у місті Мелітополі, до стар-
шого слідчого Воронцова Андрія Володимирови-
ча за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, буд. 76-Б  
(тел.+380619490455), для отримання письмового 
повідомлення про підозру та допиту у процесуаль-
ному статусі підозрюваного в рамках кримінально-
го провадження, внесеному до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань за № 42016230270000087 від 
18.05.2016, за ознаками кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 3 ст. 408 КК України.

Поважні причини неприбуття особи на виклик пе-
редбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття 
на виклик визначені положеннями ст. 139 КПК Укра-
їни. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Громадянин України Наливайко Костянтин Петро-
вич, 01.01.1975 року народження, зареєстрований за 
адресою: АР Крим, м. Керч, вул. Горького, буд. 21, 
кв.39, на підставі ст.ст. 133, 135, 139 КПК України, 
Вам необхідно з’явитись 19.11.2021 в період часу з 
09:00 до 12:00 до кабінету № 5 третього слідчого від-
ділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіально-
го управління Державного бюро розслідувань, роз-
ташованого у місті Мелітополі, до старшого слідчо-
го Воронцова Андрія Володимировича, за адресою:  
м. Херсон, вул. Комкова, буд. 76-Б (тел.+380619490455), 
для отримання письмового повідомлення про підо-
зру та допиту у процесуальному статусі підозрюва-
ного в рамках кримінального провадження, внесе-
ному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
за № 42015230270000155 від 16.11.2015, за ознака-
ми кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2  
ст. 408, ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України.

Поважні причини неприбуття особи на виклик пе-
редбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття 
на виклик визначені положеннями ст. 139 КПК Укра-
їни. 

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста  Севастополя здійснюється процесуальне керів-
ництво досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях № 42017000000000652 від 09.03.2017,  
№ 42016000000002460 від 20.09.2016, № 42016000000002378 від 14.09.2016, № 42016000000002418 від 
15.09.2016, № 42016000000002356 від 13.09.2016, № 42016000000002770 від 07.10.2016, за фактом надан-
ня іноземній державі та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України з бо-
ку суддів Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України (державна зрада).

У вищезазначених кримінальних провадженнях зібрано достатньо доказів для зміни підозри Горб Бог-
дану Вячеславовичу, 02.02.1982 року народження, Спасьоновій Олені Анатоліївні, 06.03.1974 року наро-
дження,  Пиркато Тетяні Василівні, 29.01.1959 року народження, Іванову Сергію Сергійовичу, 17.04.1974 
року народження, Тощевій Олені Олександрівні, 29.04.1976 року народження, Федоровій Тетяні Павлівні, 
30.03.1959 року народження, у зв’язку із викладеним на виконання положень ст. 297-5 Кримінального про-
цесуального кодексу України пропоную вищезазначеним особам та їх захисникам прибути до прокуратури 
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) з 18.11.2021 
по 19.11.2021 (з 09:00 по 18:00) для проведення вказаної процесуальної дії.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України визнавши зібрані під час досудового розслідуван-
ня докази достатніми для складання обвинувального акту прокурор або слідчий за його дорученням 
зобов’язаний повідомити підозрюваному, його захиснику про завершення досудового розслідування та 
надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного повідомляємо, що у вказаному кримінальному провадженні зібрані усі не-
обхідні докази для складання обвинувального акту.

У зв’язку з цим, інформуємо, що зазначені вище підозрювані можуть ознайомитись з матеріалами вказаних 
кримінальних проваджень з можливістю здійснення копіювання та інше відповідно до вимог ч. ч. 2, 3 ст. 290  
КПК України.

Ураховуючи строки досудового розслідування та положення ст. 28 КПК України, пропонуємо зазначеним 
вище підозрюваним прибути разом із своїми захисниками до прокуратури Автономної Республіки Крим та 
міста Севастополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) з 18.11.2021 по 19.11.2021 (з 09:00 по 18:00) 
для проведення процесуальних дій, у тому числі ознайомлення з матеріалами кримінального проваджен-
ня в порядку ст. 290 КПК України.

Разом з цим, пропоную вам в цей же строк відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України надати прокурорам по 
вказаним кримінальним провадженням доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чи-
ном будь-які речові докази, документи, або копії з них, які ви маєте намір використовувати як докази в суді.  

Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони кримінального провадження зобов’язані письмово під-
твердити протилежній стороні — прокурору факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найме-
нування таких матеріалів.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого Даренського В. О. 

для прийняття участі в судовому засіданні

Даренський Віктор Олександрович, 17.06.1966 
р.н., зареєстрований: с. Сергіївка, Покровський 
р-н, Донецька область, в порядку ч. 8 ст. 135 КПК 
України, ст. 297-5 ч. 3 ст. 323 КПК України, викли-
кається на 18.11.2021 р. о 09:30 год. до Красно-
армійського міськрайонного суду Донецької об-
ласті (Донецька обл. м. Покровськ, вул. Європей-
ська, 20, зал № 4) для прийняття участі в судово-
му засіданні в статусі обвинуваченого в криміналь-
ному провадженні за № 22021050000000108 від 
26.04.2021 за ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 258-3,  
ч. 1 ст. 438 КК України.

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Титаренка Романа Павловича, 03.03.1988 
р.н. як обвинуваченого у кримінальному проваджен-
ні № 296/8416/21 по обвинуваченню у вчиненні кри-
мінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 260 КК України, під головуванням судді Покаті-
лова О. Б. в підготовче судове засідання, що відбу-
деться 19 листопада 2021 року о 14.00 год. в примі-
щенні Корольовського районного суду м. Житоми-
ра за адресою: м. Житомир, майдан Соборний 1, зал 
№ 301-1.

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

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

У провадженні Галицького районного суду  
м. Львова (колегія суддів у складі головуючого суд-
ді Стрельбицького В. В.) знаходиться кримінальне 
провадження по обвинуваченню Ткаченка Володи-
мира Ярославовича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Повідомляємо, що підготовче судове засідання у 
даній справі судом призначено на 22 листопада 2021 
року о 14 годині 30 хвилин у приміщенні Галицького 
районного суду м. Львова, за адресою: м. Львів, вул. 
Чоловського, 2 (2 поверх, 3 кабінет).

Попереджаємо Ткаченка Володимира Ярославо-
вича, 07.07.1980 року народження, зареєстрованого 
за адресою: Луганська область, м. Луганськ, квартал 
Ленінського комсомолу, буд. 5, кв. 56, що у випадку 
Вашої неявки у судове засідання на вищевказані дату 
та час, справу буде розглянуто у Вашій відсутності на 
підставі наявних доказів у матеріалах справи.

У провадженні Галицького районного суду  
м. Львова знаходиться кримінальне провадження по 
обвинуваченню Сосновського Владислава Дмитро-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст.258-3 КК України.

Повідомляємо, що розгляд даної справи судом 
призначено на 22 листопада 2021 року о 14 годині 
00 хвилин у приміщенні Галицького районного суду 
м. Львова, за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2 
(2 поверх, 16 кабінет).

Попереджаємо Сосновського Владислава Дми-
тровича, 30.10.1995 року народження, зареєстрова-
ного за адресою: Луганська обл., м. Щастя, вул. Ма-
тросова. буд. 11 кв. 2, що у випадку Вашої неявки у 
судове засідання на вищевказані дату та час, справу 
буде розглянуто у Вашій відсутності на підставі наяв-
них доказів у матеріалах справи.

Суддя Радченко В. Є.

Приватний нотаріус Дніпровського 
міського нотаріального округу 

Заря Н. Г. повідомляє про відкриття 
спадкової справи до майна померлої 
05 вересня 2021 року ТЮЛЮНОВОЇ 

ВАЛЕНТИНИ ІВАНІВНИ, дата народження 
29 березня 1940 року.

Спадкоємцям померлої ТЮЛЮНОВОЇ 
ВАЛЕНТИНИ ІВАНІВНИ, що зацікавлені 

в прийнятті спадщини, пропоную 
звернутися  до приватного нотаріуса 

Дніпровського МНО Зарі Н. Г. 
за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, 

буд.35, тел. +38(056) 744-16-02.

Розшукуються спадкоємці громадян-
ки Костюк Валентини Іванівни, 06 серпня 
1931 року народження, померлої 23 трав-
ня 2021 року в місті Бердянську Запорізь-
кої області з метою з’ясування підстав для 
закликання їх до спадкування. Спадкоєм-
цям прошу звернутися у десятиденний 
строк з дня публікації цього оголошен-
ня до приміщення, що є робочим місцем 
приватного нотаріуса Бердянського ра-
йонного нотаріального округу Запорізької 
області Солопової О. О. за адресою Запо-
різька область, місто Бердянськ, вулиця 
Університетська — проспект Праці, буди-
нок 43/37. Телефон для довідок: (06153) 
4-44-24, (099) 788-66-61.

Південно-західне міжобласне терито-

ріальне відділення Антимонопольного ко-

мітету України повідомляє, що 17.09.2021 

року адміністративною колегією Відділен-

ня прийнято рішення №72/42-р/к у спра-

ві №03-06/01-20 про порушення законо-

давства про захист економічної конкурен-

ції та накладення штрафу на ФОП Шпита-

ленко А. Ю. (ідентифікаційний номер — 

3106209170) у розмірі 34 125,00 (трид-

цять чотири тисячі сто двадцять п’ять) 

гривень.

Південно-західне міжобласне терито-
ріальне відділення Антимонопольного ко-
мітету України повідомляє, що 24.09.2021 
року адміністративною колегією Відділен-
ня прийнято рішення №72/46-р/к у спра-
ві №03-06/21-19 про порушення законо-
давства про захист економічної конкурен-
ції та накладення штрафу на ТОВ «IHCTAЛ 
ЛЮКС» (ідентифікаційний код юридичної 
особи — 38394326) у розмірі 68 000,00 
(шістдесят вісім тисяч) гривень та ПП 
«ІНФОР-М-ТАКСІ» (ідентифікаційний код 
юридичної особи — 36886679) у розмірі 
68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Південно-західним міжобласним тери-

торіальним відділенням Антимонополь-

ного комітету України 25.06.2021 ро-

ку прийнято рішення №72/32-р/к у спра-

ві №72/20-20, яким накладено штраф на 

ТОВ «Західтернобуд» (ід. код 42029273) 

за порушення передбачені пунктом 1 

статті 50 Закону України «Про захист еко-

номічної конкуренції».

З текстом рішення можна 

ознайомитись на суб-сайті Відділення 

https://southwestmtv.amcu.gov.ua.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 14 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -2  +3 +4  +9 Черкаська +2  -3 +4  +9
Житомирська -2  +3 +4  +9 Кіровоградська -2  +3 +4  +9
Чернігівська +2  -3 +3  +8 Полтавська +2  -3 +3  +8
Сумська +2  -3 +3  +8 Дніпропетровська +2  -3 +4  +9
Закарпатська -2  +3 +7  +12 Одеська 0  +5 +8  +13
Рівненська -2  +3 +4  +9 Миколаївська -1  +4 +5  +10
Львівська +2  -3 +6  +11 Херсонська -2  +3 +6  +11
Івано-Франківська +2  -3 +4  +9 Запорізька +2  -3 +5  +10
Волинська -2  +3 +4  +9 Харківська 0  -5 +3  +8
Хмельницька -1  +4 +4  +9 Донецька +1  -4 +3  +8
Чернівецька -1  -6 +5  +10 Луганська 0  -5 +2  +7 
Тернопільська -1  +4 +5  +10 Крим 0  +5 +7  +12
Вінницька -2  +3 +5  +10 Київ 0  +2 +6  +8

Укргiдрометцентр
Ф

от
о 

з 
са

йт
у 

bb
c.

co
m

Проти актора Алека Болдуїна подали судовий 
позов через недбальство

РЕЗОНАНС. У справі трагіч-
ної загибелі операторки філь-
му «Іржа» Галини Гатчинс, яку 
минулого місяця під час зйо-
мок випадково застрелив ак-
тор Алек Болдуїн, подано пер-
ший судовий позов. Його по-
дав головний освітлювач Серж 
Свєтний проти Болдуїна та ін-
ших членів знімальної групи. У 
позові освітлювач заявляє, що 
ненавмисне вбивство Галини 
Гатчинс «було спричинено не-
дбальством і бездіяльністю» го-
ловного актора та продюсера 
фільму. У позові також фігурує 
ім’я Ганни Гутьєррес-Рід, екс-
пертки з питань зброї у знімаль-
ній групі, яка через своїх адво-
катів уже заявила, що її підста-
вили, поклавши на неї відпові-
дальність за загибель Гатчинс.

«Не було необхідності, щоб 
бойова куля перебувала в ба-
рабані кольта 45-го калібру або 
взагалі була будь-де на зні-
мальному майданчику. Наяв-
ність такої кулі в револьвері 
становила смертельну загрозу 
для всіх, хто перебував поруч», 
— ідеться у позові, поданому до 
суду Лос-Анджелеса. 

У документі йдеться, що 
Свєтний відчув, як куля про-
летіла повз нього, після чого 
на його обличчі з’явилися слі-
ди пороху. Алек Болдуїн, поміч-

ник режисера Дейв Голлс і Ган-
на Гутьєррес-Рід не дотримува-
лися загальноприйнятої в кіно-
індустрії практики поводження 
зі зброєю і «дозволяли спрямо-
вувати револьвер, заряджений 
бойовими набоями, на людей», 
— зазначено в позові.

Галина Гатчинс, таланови-
та операторка родом з Украї-
ни, загинула на репетиції сцени 
зі стріляниною, коли Алек Бол-
дуїн вистрелив у її бік кулею, 

яка випадково виявилася бойо-
вою. Вогнепальну зброю актор 
отримав з рук Голлса, який за-
певнив Болдуїна, що пістолет 
заряджений холостими набоя-
ми. Пізніше Голлс зізнався слід-
чим, що він не перевірив зброю 
як слід.

Бойова куля, випущена з ре-
вольвера, вбила Галину Гат-
чинс і поранила режисера Джо-
еля Соузу. Експертка зі зброї 
24-річна Ганна Гутьєррес-Рід 

відповідала за реквізит у ви-
гляді вогнепальної зброї та боє-
припасів. Її адвокати наполяга-
ють, що вона не знає, чому на 
знімальному майданчику опи-
нився бойовий набій. «Ми пере-
конані, що це було підлаштова-
но навмисне і що Ганну підста-
вили. Ми вважаємо, що фаль-
сифікацію на місці події було 
здійснено ще до прибуття по-
ліції», — йдеться у заяві адво-
катів.

Малюк-рекордсмен
ЖАГА ЖИТТЯ. Хлопчика зі США, який народився на 21-му тиж-

ні й день з вагою 420 грамів, визнано найнедоношенішою у світі ди-
тиною, яка вижила. Малюк Кертіс Мінс народився в місті Бірмінгем 
штату Алабама торік 4 липня. Йому  вже виповнився рік і чотири мі-
сяці, його здоров’ю нічого не загрожує. Унікальний випадок зафік-
совано у Книзі рекордів Гіннеса, й інформацію про це оприлюдни-
ли нещодавно. 

Зазвичай здорова вагітність триває 40 тижнів. Але Кертіс та йо-
го сестра-близнючка Касія з’явилися на світ на половині терміну. 
Дітей відразу помістили в реанімацію, але, на жаль, наступного 
дня Касія померла. Маленькому Кертісу лікарі давали менш як 1% 
шансів на виживання. Та він здивував усіх. 

Через три місяці хлопчика від’єднали від апарата штучного ди-
хання, а у квітні цього року його виписали з лікарні, де він пробув 
275 днів. За цей час лікарям довелося навчити малюка дихати та 
їсти самостійно, адже він майже рік харчувався й дихав через ме-
дичні трубки. 

«Мить, коли я забрала Кертіса додому, де на нього чекали бра-
тики і сестрички, стала найнезабутнішою у моєму житті», — сказа-
ла ВВС мати малюка Мішель Батлер. Кертіс досі потребує кисневої 
підтримки й інколи отримує харчування через зонд, але загалом лі-
карі стверджують, що він здоровий.

Попередній рекорд немовляти, яке з’явилося передчасно на світ, 
належав Річардові Гатчинсону з Вісконсину. Він народився всьо-
го на 24 години пізніше, ніж Кертіс, на терміні 21 тиждень і два дні.

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

Ця трагічна історія ще довго збурюватиме Голлівуд

Жінкам у ЄС платять менше, ніж чоловікам
ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ. Цьо-

го тижня в Євросоюзі відзначи-
ли День нерівної оплати праці. 
Це означає, що з 10 листопада 
жінки в ЄС символічно працю-
ють безплатно до кінця року, на 
відміну від колег-чоловіків, які 
виконують таку саму роботу.

Рівна оплата за однакову пра-
цю — частина європейських до-
говорів з 1957 року. Проте євро-
пейська неурядова організація, 
яка опікується правами жінок, 
PES Women, відзначає День не-
рівної оплати праці, щоб підви-
щити обізнаність про те, що в 
середньому європейські жінки 
досі заробляють на 14,1% мен-
ше, ніж чоловіки на таких самих 
посадах. Це приблизно дорів-
нює сумі двомісячної платні.

«Крім дискримінації в оплаті 
праці, ще один важливий нюанс 
— нерівний розподіл домашніх 
обов’язків і обов’язків з догляду 
за дітьми», — йдеться у прес-
релізі PES Women. Особливо 

ця несправедливість загостри-
лася під час локдауну, оскільки 
тоді жінки взяли на себе біль-
шу частину додаткової домаш-
ньої роботи. Така нерівність 
має великий вплив на кар’єру 

жінок. Приблизно до 30 років, 
коли молодь вирішує створити 
родину, між кар’єрними амбіція-
ми представників різних статей 
зароджується помітна розбіж-
ність. «Жінки частіше перехо-

дять на неповний робочий день 
або йдуть у декрет, гальмуючи 
свою кар’єру», — вважають у 
PES Women.

Останнє дослідження, про-
ведене Вільним університетом 
Брюсселя, як чоловіки та жінки 
проводили час у період каран-
тину, засвідчило, що в серед-
ньому чоловіки були вдома на 
чотири години довше, але ви-
трачали на домашні обов’язки 
лише на шість хвилин більше, 
ніж 2013 року. Тобто чоловіки 
не ходили на роботу, в спорт-
клуби чи бари на зустріч з дру-
зями, проте не витрачали біль-
ше часу на ведення домаш-
нього господарства.

Але попри стереотипні ген-
дерні ролі, які досі існують, змі-
ни відбуваються. Згідно зі ста-
тистичними даними, коли День 
нерівної оплати праці відзнача-
ли 2019 року, різниця в оплаті 
праці між чоловіками й жінками 
становила 16%.

Археологи знайшли таємниче поховання
ЗНАХІДКА. У Перу археоло-

ги під час розкопок стародав-
нього міста Чан-Чан знайшли 
25 людських скелетів. Їх було 
виявлено у невеликому похо-
ванні площею 10 квадратних 
метрів. Чан-Чан — найбіль-
ше доколумбове місто Півден-
ної Америки, столиця імперії 
Чимор. Воно виникло близько 
1300 років тому. У період роз-
квіту там жило понад 60 тисяч 
людей. Імперія Чимор правила 

до ХV століття, коли її завоюва-
ли інки. 

Науковці вважають, що зна-
йдений склеп міг бути місцем 
поховання еліти Чимора. Ар-
хеолог Синтія Куева, яка ке-
рувала розкопками, повідоми-
ла агентство Reuters, що біль-
шість останків належать моло-
дим жінкам. «Жодній з них на 
моменті смерті не було більш 
як 30 років», — розповіла на-
уковиця.

Відомо, що чиморійці при-
носили людські жертви богам, 
зокрема й дітей. Проте, за ін-
формацією археологів, у них 
немає доказів, що тих, чиї ске-
лети знайшли в похованні, бу-
ло принесено в жертву. Та фа-
хівці збираються провести до-
даткові тести, щоб спробувати 
встановити точну причину їх-
ньої смерті. 

Археолог Горге Менесес 
Бартр розповів: положення од-

ного зі скелетів свідчить, що йо-
го було поховано після смер-
ті. А положення інших — що їх 
було перенесено з іншої моги-
ли. Синтія Куева зазначила, що 
чиморійці вміли бальзамувати 
останки своїх померлих. За по-
відомленням місцевих ЗМІ, ске-
лети перебували в сидячому 
положенні і їх було загорнуто в 
кілька шарів бавовняної ткани-
ни. У похованні знайшли також 
майже 50 керамічних виробів. 

За два роки різниця в оплаті праці все-таки скоротилася 
 з 16 до 14,1 відсотка

Медицина дедалі більше здатна творити дива
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