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Командувач Сухопутних військ ЗСУ про протистояння 
терористичному угрупованню, до складу якого входять 
регулярні підрозділи ЗС РФ

Прокуратура інформує 
про злочини РФ на Донбасі

МІЖНАРОДНИЙ РОЗГОЛОС. Із 2014 року задокументова-
но понад 3,5 тисячі пошкоджених і зруйнованих об’єктів інфра-
структури Донеччини, потерпілими визнано майже 3 тисячі осіб, 
з яких понад 90% — звичайні люди. Отримано докази загибелі 
735 та поранення 1835 цивільних внаслідок обстрілів російсько-
терористичних військ. 

Внаслідок російської воєнної агресії завдано шкоди життєво 
важливим об’єктам цивільної інфраструктури. Зокрема здійсне-
но заборонені Женевською конвенцією 1949 року артобстріли 
об’єктів електропостачання, водогонів, гідротехнічних споруд і 
закладів охорони здоров’я. Ідеться про 42 факти невибіркових 
обстрілів міст Авдіївки, Лиману, Слов’янська, Вуглегірська, Яси-
нуватського та Мар’їнського районів Донецької області. У право-
охоронців області є інформація про 3969 фактів пошкодження й 
руйнування житлових будинків, промислових будівель, інших ци-
вільних об’єктів. Про це йдеться в повідомленні керівника Доне-
цької обласної прокуратури до Офісу прокурора Міжнародного 
кримінального суду про серйозні порушення міжнародного гума-
нітарного права під час російської воєнної агресії проти України. 

ОЛЕКСАНДР СИРСЬКИЙ:

ЦИФРА ДНЯ

260 000 
замовлень з ліками, вітамінами, 
медтехнікою та засобами гігієни  

на загальну суму майже  
100 млн грн виконала Укрпошта  

з березня 2020 року

«Агресор використовує 
територію Донецької та 

Луганської областей  
як полігон  

для випробовування 
нового озброєння».

Україна й Ватикан 
підтвердили добрі 
двосторонні відносини

НА СВІТОВІЙ АРЕНІ. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль отримав 
високу аудієнцію у Папи Римського
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МІСЦЕВА ВЛАДА

Декан історичного факультету 
КНУ ім. Т. Шевченка Іван 
Патриляк: «У Шухевича  
і Пілсудського було багато 
спільного»

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Реалізуючи енергетичну стратегію 
держави, на багатій природними 
ресурсами Полтавщині 
використовують альтернативні 
природному газу джерела 
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ЦИТАТА ДНЯ
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Чим зможемо привабити інвестора
ПЕРСПЕКТИВА. Урядовці й експерти аналізують  сучасні тенденції в торговельній політиці 
України і взаємодію з іншими державами 

Володимир КОЛЮБАКІН, 
«Урядовий кур’єр»

Серед тем, які нещодавно все-
бічно аналізували на форумі 

«Україна 30» за участі представ-
ників уряду та ділової спільноти, 
варто виокремити дискусію про 

сучасні тенденції у торговельній 
політиці України і взаємодію в 
цій царині з іншими державами.  

Під час обговорення заступник 
міністра розвитку економіки, тор-
гівлі та сільського господарства 
— торговий представник України 
Тарас Качка наголосив, що укра-

їнська економіка відкрита для сві-
ту, торговельні відносини поєдну-
ють нас із багатьма державами, 
тож це питання слід розглядати у 
ракурсі конкуренції на зовнішніх 
і внутрішньому ринках. Особливу 
увагу варто приділити поглиблен-
ню співпраці з країнами ЄС. 

Одним зі шляхів підвищення 
стабільності постачань та скоро-
чення маркетингових ланцюгів від 
виробника до споживача заступ-
ник міністра назвав створення ви-
робничих кластерів спільно з єв-
ропейським бізнесом. Це прогре-
сивна форма організації виробни-

цтва, що ефективно діє у багатьох 
країнах. Виробники, постачаль-
ники сировини та засобів вироб-
ництва, маркетингові структури 
об’єднуються в кластер, це змен-
шує собівартість продукції 
та спрощує процедури по-
стачання між його членами.   

Денис Шмигаль подарував Папі Франциску факсимільне видання Віденського Октоїха та репродукцію скульптури 
«Гірка пам’ять дитинства», встановленої в Національному музеї Голодомору-геноциду в Києві, разом із книжкою 
Рафаеля Лемкіна «Радянський геноцид в Україні»
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 24 березня 2021 р. № 239 
Київ

Про перерахування розміру щомісячних 
страхових виплат потерпілим від нещасного 

випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату 
працездатності, та особам, які мають 

право на страхові виплати у разі смерті 
потерпілого

Відповідно до частини другої статті 37 Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Установити, що у 2021 році перерахування сум щомісячних страхових виплат 
потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворюван-
ня, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право  на стра-
хові виплати у разі смерті потерпілого, проводиться з 1 березня із застосуван-
ням коефіцієнта 1,11.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 24 березня 2021 р. № 253 
Київ

Про внесення змін до пункту 4 постанови  
Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2020 р. № 844
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 

2020 р. № 844 «Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків націо-
нального та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортно-
го засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка роз-
пізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 77, ст. 2469), ви-
клавши його в такій редакції:

«4. Установити, що:
національне та міжнародне посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію тран-

спортного засобу, тимчасовий реєстраційний талон транспортного засобу, видані 
з використанням бланків попередніх зразків, є чинними протягом строку, на який 
їх було видано;

оформлення і видача національного та міжнародного посвідчень водія, свідо-
цтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона 
транспортного засобу здійснюється з використанням бланків попередніх зразків до 
їх повного витрачання, але не пізніше ніж до 31 грудня 2021 року.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
СПРАВА «ГРАНКОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»

(CASE OF GRANKOV v. UKRAINE)
(Заява № 16800/16)

Стислий виклад рішення від 11 лютого 2021 року
У 2013 році Центрально-Міський районний суд міста Горлівка визнав заявника 

винним у вчиненні крадіжки і замаху на зґвалтування при обтяжуючих обставинах 
та обрав йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк сім років і шість міся-
ців, який мав обчислюватися з моменту затримання заявника.

У 2014 році у зв’язку з тимчасовою окупацією частини території Донецької облас-
ті, зокрема м. Горлівка, справу заявника було передано на розгляд Слов’янському 
міськрайонному суду (далі — суд першої інстанції), але матеріали кримінальної 
справи заявника залишилися на тій території. На момент цих подій заявник три-
мався в Артемівській установі виконання покарань, яка перебуває під контролем 
Уряду України. 

У липні 2015 року суд першої інстанції відмовив прокурору у задоволені зая-
ви про здійснення нового судового провадження у зв’язку з відсутністю матеріалів 
кримінальної справи, а також у серпні цього ж року відмовив прийняти клопотання 
заявника про звільнення з тих самих підстав. Державна судова адміністрація Украї-
ни повідомила суд першої інстанції про неможливість безпечно передати матеріали 
зазначеної кримінальної справи з тимчасово окупованої території.

16 вересня 2015 року Артемівський міськрайонний суд провів засідання habea 
scorpus у присутності заявника та звільнив його з-під варти у зв’язку з невизначе-
ністю щодо розгляду провадження за відсутності матеріалів кримінальної справи,  
що порушувало принцип законності триманняйогопід вартою. 

Згодом, суд першої інстанції призначив новий судовий розгляд справи на підста-
ві наявних у нього матеріалів, однак заявник на судове засідання не з’явився, міс-
цезнаходження його було невідоме, з огляду на це суд оголосив його в розшук та 
постановив взяти під варту. У липні 2016 року заявника затримали. 

У жовтні 2016 року суд першої інстанції визнав заявника винним за тими самими 
обвинуваченнями та обрав йому покарання у виді позбавлення волі на строк сім ро-
ків обчислюючи один день, проведений у слідчому ізоляторі, як два дні позбавлення 
волі після засудження згідно з чинними на той момент положеннями Кримінального 
процесуального кодексу України, строк заявника вважався відбутим і його звільнили.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скар-
жився за пунктами 1 та 3 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основополож-
них свобод (далі — Конвенція) на незаконне тримання його під вартою з 14 трав-
ня 2014 року до 16 вересня 2015 року; за пунктом 4 статті 5 Конвенції на відсутність 
доступу до процедури, відповідно до якої можна було б переглянути законність три-
мання його під вартою, а також за пунктом 5 статті 5 Конвенції на відсутність у ньо-
го забезпеченого правовою санкцією права на відшкодування у зв’язку з порушен-
ням його прав. 

Розглянувши скарги заявника щодо незаконного тримання його під вартою Єв-
ропейський суд зазначив, що на стадії судового розгляду у справі заявника не було 
наведено підстав для тримання під вартою та не встановлено строку такого триман-
ня, та посилаючись на свою попередню практику, констатував порушення пункту 1 
статті 5 Конвенції, зауваживши, що скарга за пунктом 3 статті 5 Конвенції не пору-
шила жодного питання, яке б вимагало окремого розгляду.

Щодо скарги за пунктом 4 статті 5 Конвенції Європейський суд дійшов висно-
вку, що заявник мав у своєму розпорядженні, згідно з Кримінальним процесуаль-
ним кодексом України 2012 року, процедуру для перевірки законності тримання йо-
го під вартою, однак зауважив, що тривалість провадження у справі щодо зазна-
ченої процедури не була сумісною з вимогою «швидкості», а тому було порушено 
пункт 4 статті 5 Конвенції.

Європейський суд, посилаючись на свою попередню практику та беручи до ува-
ги, що він встановив порушення пунктів 1 та 4 статті 5 Конвенції, констатував також 
порушення пункту 5 статті 5 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
« 1.Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 5 Конвенції;
3. Постановляє, що скарга заявника за пунктом 3 статті 5 Конвенції не порушує 

жодного питання, яке вимагало б окремого розгляду;
4. Постановляє, що було порушено пункт 4 статті 5 Конвенції;
5. Постановляє, що було порушено пункт 5 статті 5 Конвенції;
6. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику  

2 000 (дві тисячі) євро в якості відшкодування моральної шкоди та додатково су-
му будь-якого податку, що може нараховуватися; ця сума має бути конвертована 
в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку 
на зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі 
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в пері-
од несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

7. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції».

ни і основоположних свобод (далі — Конвенція), а також на деякі інші порушен-
ня положень Конвенції. 

Розглянувши скарги заявника Європейський суд, посилаючись на рішення у 
справах «Харченко проти України» та «Ігнатов проти України», зазначив, що у цій 
справі тривалість тримання заявника під вартою під час досудового розслідування 
була надмірною та констатував порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.

Розглянувши інші скарги заявника та посилаючись на попередню практику у 
справах проти України, Європейський суд дійшов висновку, що вони також свідчать 
про порушення положень Конвенції, зокрема підпункту «с» пункту 1 та 4 статті 5.

Скарги заявника за пунктом 1 статті 6 Конвенції Європейський суд відхилив від-
повідно до пунктів 3 і 4 статті 35 Конвенції, оскільки вони не розкривають жод-
них випадків порушення прав і свобод, встановлених Конвенцією або протокола-
ми до неї. 

«1. Оголошує скарги щодо надмірної тривалості досудового тримання під вар-
тою та інші скарги відповідно до усталеної практики Суду, зазначені в таблиці у до-
датку, прийнятними, а решту заяви неприйнятною;

2. Постановляє, що було порушено пункт 3 статті 5 Конвенції щодо надмірної 
тривалості досудового тримання під вартою;

3. Постановляє, що було порушення Конвенції щодо інших скарг, поданих за 
усталеною практикою Суду (див. Таблицю у додатку);

4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам су-

ми, зазначені у таблиці в додатку, які мають бути конвертовані в національну валю-
ту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

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

СПРАВА «ГОРОПАЦЬКИЙ ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF GOROPATSKIY AND OTHERS v. UKRAINE)

(заява № 63243/13 та 5 інших заяв)
Стислий виклад рішення від 04 лютого 2021 року

У цій справі родичі заявників загинули за різних обставин. Заявникам відмовляли у по-
рушенні кримінальних справ, неодноразово закривали та відновлювали кримінальні про-
вадження, повертали на додаткове розслідування внаслідок невжиття слідчими необхід-
них заходів. Провадження у їхніх справах тривали від більше ніж 6 років до більше ніж 
12 років.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скаржи-
лися за статтею 2, пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод (далі — Конвенція), що розслідування насильницьких смертей 
їхніх родичів було неефективним. Європейський суд вирішив розглянути ці скарги з точ-
ки зору зобов’язання держави провести ефективне розслідування за процесуальним ас-
пектом статті 2 Конвенції.

Розглянувши скарги заявників, Європейський суд наголосив, що на попередніх стадіях 
у цих справах існували суттєві недоліки, зокрема після порушення кримінальних справ не
здійснювалося належне слідство. Також воно характеризувалося неодноразовим закрит-
тям і відновленням внаслідок невжиття слідчими достатніх заходів, а також поступовим
псуванням доказів. Європейський суд зазначив, що неспроможність слідчих органів сво-
єчасно вжити необхідні заходи підірвало їхню здатність встановити обставини, пов’язані 
зі смертями родичів заявників, та осіб, якщо такі були, які мали понести відповідальність.

Також Європейський суд зауважив, що провадження у цих справах тривало від біль-
ше ніж 6 років до більше ніж 12 років та що суттєва затримка під час встановлення причин 
смерті, якщо вона не виправдана об’єктивними обставинами, може сама собою підірвати 
довіру суспільства до забезпечення верховенства права.

Європейський суд дійшов висновку, що проведені у цих справах розслідування не від-
повідали критерію ефективності та констатував порушення процесуального аспекту стат-
ті 2 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що було порушено процесуальний аспект статті 2 Конвенції у зв’язку зі 

скаргами на неефективне розслідування смертей родичів заявників;
4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, за-

значені у таблиці в додатку, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-
відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на за-
значені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної по-

Міністерство закордонних справ України завершило конкурс з від-
бору зовнішнього постачальника послуг, який надаватиме послуги на 
перевезення багажу (особисті речі, товари, призначені для особисто-
го користування, включаючи предмети початкового облаштування та 
транспортний засіб особистого користування працівника дипломатич-
ної служби) працівників дипломатичної служби під час ротації. Пере-
можцем конкурсного відбору визначено приватне підприємство «Кар-
го Сервіс».

Більше інформації про завершення конкурсу розміщено на сайті Мі-
ністерства www.mfa.gov.ua.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЛІКВІДАЦІЮ 
усім зацікавленим особам та кредиторам

Приватна організація — КОЛЕДЖ КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ІНТЕ-
ЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ» код ЄДРПОУ 43452729 (надалі — 
Коледж) повідомляє, що 03.02.2021 року органом управління Коледжу 
— Загальними Зборами Засновників було прийнято рішення про при-
пинення діяльності Коледжу шляхом ліквідації, у добровільному поряд-
ку, відповідно до чинного законодавства України. Ліквідатором Коле-
джу призначено Денисенка Григорія Вячеславовича.

Вимоги кредиторів приймаються у письмовій формі протягом двох 
місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення Загальних Збо-
рів Засновників щодо припинення Коледжу шляхом ліквідації на пор-
талі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юсти-
ції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реє-
стру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських фор-
мувань. Заявлення кредиторами вимог приймаються у письмовій фор-
мі за місцезнаходженням Коледжу: Україна, 02121, м. Київ, Харківське 
шосе, 210.

На розгляді Кремінського районного суду Луганської області (го-
ловуючий суддя Акулов Є.М.) знаходиться кримінальне проваджен-
ня №1-кп/414/6/2021 (ЄУН 414/1899/15-к) за обвинуваченням Наза-
ренко Юлії Іванівни, Рябініна Валентина Івановича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.110 КК України, по 
якому здійснюється спеціальне судове провадження.

Обвинувачені Назаренко Юлія Іванівна, Рябінін Валентин Івано-
вич викликаються Кремінським районним судом Луганської області 
у судове засідання у зазначеному кримінальному провадженні, яке 
відбудеться 02 квітня 2021 року об 11 годині 00 хвилин у залі су-
дових засідань Кремінського районного суду Луганської області за 
адресою: пл. Красна. 5, м. Кремінна Луганської області.

Після опублікування цього оголошення обвинувачені вважають-
ся повідомленими про дату, час та місце розгляду справи належ-
ним чином. 

У разі неявки обвинувачених кримінальне провадження буде роз-
глядатися за  їх відсутності  в порядку спеціального судового прова-
дження на підставі ст.ст.297-1, 323 КПК України.

Розшукуються спадкоємці громадянки 
СУЩЕВСЬКОЇ ЛІДИ ЛЕОНІВНИ, 
15.07.1937 року народження, 

померлої 21 січня 2021 року в місті Харкові: гр. Сущевський Сергій Сте-
фанович, 1965 р.н., та інші можливі спадкоємці з метою з’ясування під-
став для закликання їх до спадкування. Спадкоємців прошу звернути-
ся до приміщення, що є робочим місцем приватного нотаріуса Харків-
ського міського нотаріального округу Дряпко О.О. за адресою: 61170, 
м. Харків, вулиця Валентинівська, буд.18, оф.143. Тел. 7-544-552.

Відповідно до Рішення єдиного учасника від 18.03.2021 Товари-

ство з обмеженою відповідальністю «Контейнершіпс» (код ЄДРПОУ 

38517753) добровільно припиняє свою діяльність і ліквідується.

Ліквідатором призначено Лисечко Катерину Євгенівну. 

Вимоги до ТОВ «Контейнершіпс» приймаються до відома Ліквідато-

ра до 18.05.2021 за адресою: вул. Богдана Хмельницького, буд. 17/52, 

БЦ «Леонардо», офіс 501, Київ 01030, Україна.

Слідчий 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернівецькій області Тюф-
тій Наталія Орестівна повідомляє підозрюваного Пєліпєя Романа Ігоровича, 
25.10.1977 р.н., зареєстрованого за адресою: м. Луганськ, вул. Шевченка, 4, 
кв. 174, про завершення досудового розслідування та надання доступу до ма-
теріалів кримінального провадження №22020260000000006 від 10.01.2020 
та викликає його 29.03.2021 о 09 год. 00 хв. у СВ УСБУ в Чернівецькій обл., 
м. Чернівці, вул. Шевченка, 1а, для здійснення процесуальних дій: допиту 
в якості підозрюваного, надання доступу до матеріалів досудового розслі-
дування, вручення копії обвинувального акта і реєстру матеріалів досудово-
го розслідування у кримінальному провадженні №22020260000000006 від 
10.01.2020.

У зв’язку із неможливістю вручення за місцезнаходженням фізич-

ної особи вимоги про надання інформації від 05.02.2021 № 65-02/419 

ФОП Гулевському Михайлу Михайловичу (ідентифікаційний код фізич-

ної особи — 2921808218) Південним міжобласним територіальним від-

діленням Антимонопольного комітету України зазначену вимогу роз-

міщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України 

www.amcu.gov.ua.

Рішенням учасника №14 від 18 березня 2021р. 
прийнято рішення щодо створення нових юридич-
них осіб організаційно-правової форми Товари-
ство з обмеженою відповідальністю «Бізнес райз» 
та Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Дніпровський БТГЦ» шляхом виділу з Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Газтрон» (код  
ЄДРПОУ 36866909), в результаті його реорганіза-
ції за розподільчим балансом частини майна, прав 
та обов’язків Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Газтрон». Затвердити наступну адресу 
для отримання ТОВ «Газтрон» кореспонденції та 
вимог кредиторів: 01033, м. Київ, вул. Євгена Ко-
новальця,36, приміщення 45А.

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважа-
ються втраченими наступні бланки: 
обов’язкове страхування цивільно-правової відповідаль-
ності власників наземних транспортних засобів серія AМ: 
5853163, 9311263; серія AP 7585135; Зелена Картка «Вся 
система, Азербайджан»: 15564409; Зелена Картка «Біло-
русь, Молдова, Росія, Азербайджан»: 12975173, 13676644, 
14512141, 14517189-14517192, 14517194, 14517197-
14517201, 14517203-14517204, 14522606-14522607, 
14981746; добровільне страхування відповідальнос-
ті за оплату наданих послуг під час поїздки за кордон: 
3296789, 3060061-3060064, 3060067, 3140670-3140674, 
3268290, 3337781-3337782, 3326976-3326980, 3287180-
3287192, 3093621, 3170593, 3170602, 3170611-3170612, 
3170795, 3170888, 3195777-3195786, 3220933-3220940, 
3248567, 3248695, 3248752, 3277367-3277369, 3277378-
3277392, 3277399, 3277426, 3277433, 3277499-3277500, 
3295793, 3296068, 3322062, 3322076, 3341862, 3341910, 
3348306, 3352788, 3352846, 3295919-3295947, 3089096, 
3089119, 3089124, 3176712, 3159021-3159030.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської об-
ласті викликає обвинуваченого у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни Сидоренка Олександра Валерійовича, 15 березня 1965 ро-
ку народження, уродженця міста Слов’янськ Донецької об-
ласті, зареєстрованого за адресою Донецька область місто 
Слов’янськ, вулиця Свободи, 31, кв. 16, у судові засідання, які 
відбудуться 02 квітня 2021 року о 10 год. 00 хв. та 11 травня 
2021 року о 10 год. 00 хв. в залі судових засідань Тернопіль-
ського міськрайонного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. 
Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі). 

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

У разі неявки обвинуваченого Сидоренка О.В. у судові за-
сідання, оголошення вважається належним повідомленням, 
а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження. 

Суддя Т. Багрій

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Старший слідчий 2 відділення слідчого відділу УС-

БУ в Чернівецькій області Ісаєва Ірина Вікторівна пові-
домляє підозрюваного Заходякіна Олега Володимиро-
вича, 24.11.1978 р. н., уродженця та зареєстрованого 
за адресою: м. Дружківка Краматорського району Доне-
цької області, пров. Ялтинський, 9, про завершення досу-
дового розслідування та надання доступу до матеріалів 
кримінального провадження №22021260000000013 від 
19.03.2021 та викликає його 29.03.2021 о 09 год. 00 хв. 
до слідчого відділу УСБУ в Чернівецькій обл., м. Чернів-
ці, вул. Шевченка, 1а, для допиту в якості підозрювано-
го, надання доступу до матеріалів досудового розсліду-
вання, вручення копії обвинувального акта і реєстру ма-
теріалів досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні №22021260000000013 від 19.03.2021 за ч. 1 ст. 
258-3 КК України.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 27 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -2 +3 +7 +12 Черкаська +2 -3 +7 +12
Житомирська -1 +4 +7 +12 Кіровоградська +2 -3 +7 +12
Чернігівська +2 -3 +6 +11 Полтавська +2 -3 +6 +11
Сумська +1 -4 +6 +11 Дніпропетровська -2 +3 +6 +11
Закарпатська +2 -3 +9 +14 Одеська -2 +3 +7 +12
Рівненська +1 -4 +8 +13 Миколаївська -2 +3 +8 +13
Львівська +1 -4 +10 +15 Херсонська -2 +3 +7 +12
Івано-Франківська +1 -4 +10 +15 Запорізька +2 -3 +6 +11
Волинська +1 -4 +8 +13 Харківська +2 -3 +6 +11
Хмельницька +1 -4 +8 +13 Донецька +2 -3 +6 +11
Чернівецька +1 -4 +10 +15 Луганська +1 -4 +6 +11
Тернопільська +1 -4 +8 +13 Крим -1 +4 +6 +11
Вінницька -2 +3 +7 +12 Київ -1 +1 +9 +11

Укргiдрометцентр

Принц Гаррі влаштувався  
на роботу в США
ПРАЦЯ ПО-КОРОЛІВСЬКИ. Онук Єлизавети II займеться 
психічним здоров’ям у Кремнієвій долині

Принц Гаррі отримав по-
стійну роботу в США. Він 

увійде в керівництво старта-
пу Кремнієвої долини, який 
займається кар’єрним ви-
школом. У нього не буде під-
леглих, а якими будуть йо-
го графік роботи і зарпла-
та, у компанії не розголошу-
ють. «Урядовий кур’єр» поці-
кавився, який досвід роботи 
принц Гаррі мав до цього.

Принц Гаррі став топме-
неджером і нині належить 
до керівного складу старта-
пу BetterUp. Він працюватиме 
у галузі психічного здоров’я. 
Передбачено, що герцог Сас-
секський прийматиме в ком-
панії стратегічні рішення що-
до її продуктів, займатиметь-
ся благодійними проєктами і 
публічно виступатиме на те-
ми, пов’язані із психічним 
здоров’ям, повідомляє Wall 
Street Journal. 

Глава компанії Алексі Робі-
шо розповів виданню про май-
бутню роботу Гаррі небагато. 
Ішлося про те, що принц про-
водитиме деякий час у голов-
ному офісі в Сан-Франциско, 
коли це буде безпечно. «Це 
осмислена і змістовна роль», 
— поясний Робішо позицію в 
компанії, яку займе онук Єли-
завети II.

Сам принц Гаррі у своєму 
блозі на сайті компанії напи-
сав, що життєва позиція Робі-
шо йому близька. 

«Мене привабила в 
BetterUp її місія розкрива-
ти потенціал людей — інно-
ваційно, наполегливо, гід-
но», —  поділився враження-
ми принц. Він додав, що у ньо-
го самого був досвід роботи з 
коучем компанії, який дав йо-
му «цінну пораду і свіжу пер-
спективу».

Які конкретно завдання ви-
конуватиме принц на посаді, 
не уточнюють. За описом йо-
го посадових обов’язків мож-
на зробити висновок, що він 
відвідуватиме заходи від іме-
ні компанії з виступами на те-
му психічного здоров’я. 

2003-го 19-річним Гаррі за-
кінчив Ітонський коледж. Під 
час навчання він показав себе 
як блискучий спортсмен, гра-
вець у поло і регбі. Але 2016 ро-
ку одна з його викладачок Са-
ра Форсіт на слуханнях тру-
дової комісії заявила, що юнак 
був «слабким студентом», а 
роботи з мистецтва йому до-
помагали робити викладачі. 
Щоправда, і Гаррі, і сам Ітон-
ський коледж ці заяви запере-
чували.

Після школи принц на рік 
вирушив подорожувати. В 
Австралії працював на тва-
ринницькій фермі, а в Афри-
ці, в Лесото, дбав про дітей-
сиріт і став продюсером доку-
ментального фільму «Забуте 
королівство». Повернувшись 
до Великої Британії, у трав-
ні 2005 року майбутній гер-
цог Сассекський вступив на 
навчання в Королівську вій-
ськову академію Сандхерст, 
яку закінчив за рік у зван-
ні молодшого лейтенанта Ко-
ролівського кавалерійського 
полку.

Його армійська кар’єра три-
вала дев’ять років, до 2015-го. 
2007-го принц Гаррі повинен 
був вирушити у складі дію-
чих військ Великої Британії в 
Ірак. У відповідь на висловлені 
побоювання за його життя він 
говорив: «Не буде такого, щоб 
я пройшов Сандхерст, а потім 
сидів удома на дупі, доки мої 
хлопці б’ються за країну». Од-
нак британський головноко-
мандувач генерал Річард Дан-
натт прийняв рішення не від-
правляти Гаррі в Ірак. Принц 
висловив розчарування, ско-
риставшись допомогою прес-
служби Кларенс-Гауса, рези-
денції принца Чарльза, і виру-
шив замість Іраку в Канаду на 
спільні канадсько-британські 
навчання.

2008 року в ЗМІ з’явилась 
інформація, що Гаррі при-
єднався до полку повітря-
ного контролю британських 
ВПС у провінції Гільменд в 
Афганістані. Того самого ро-
ку, повернувшись з Афганіс-
тану, принц вступив до льот-
ної школи на курс управлін-
ня військовими вертольотами. 
2010-го він отримав з батько-
вих рук, який теж пройшов 
цей курс, відзнаки пілота. 

У квітні 2011 року Гаррі 
присвоїли звання капітана, і 
у червні стало відомо, що йо-
го можуть знову відрядити в 
Афганістан — цього разу як 
пілота військового вертольо-
та «Апач». Він справді пробув 
там із вересня 2012-го по сі-
чень 2013 року і пізніше порів-
няв систему управління «Апа-
ча» з відеоіграми.

2014 року принц Гаррі почав 
служити у штабі армії. Тоді він 
започаткував проєкт «Ігри не-
скорених» — спортивні зма-
гання військовослужбовців, 
які отримали інвалідність під 
час служби. 2015-го залишив 
службу в лавах збройних сил 
Великої Британії, проте про-

довжував роботу над «Іграми 
нескорених» і відвідував офі-
ційні армійські заходи як по-
чесний учасник.

Герцог Сассекський мав чи-
мало церемоніальних королів-
ських звань: генерал-капіта-
на Королівського флоту, лей-
тенанта-командора Королів-
ської морської піхоти, майо-
ра Британської армії й лідера 
ескадрильї Королівських вій-
ськово-повітряних сил. У лю-
тому 2021 року усіх цих звань 
він позбувся, оскільки відмо-
вився від королівських повно-
важень.

Обов’язки члена королів-
ської сім’ї, які передбача-
ють відвідування різноманіт-
них заходів і прийомів у ролі 
представника Букінгемсько-
го палацу і закордонні поїздки, 
принц Гаррі почав виконува-
ти 2012 року. Тоді він вирушив 
у Беліз, на Багамські острови, 
Ямайку й у Бразилію.

Після цього, 2013-го, відві-
дав з офіційним візитом США 
й Австралію, 2014-го — Ес-
тонію й Італію. Географія йо-
го поїздок до одруження бу-
ла багатою. Принц побував у 
Туреччині, Канаді, ПАР, Не-
палі. 2018 року онук Єлизаве-
ти II став послом у молодіж-
них справах Британської спів-
дружності, президентом Ко-
ролівського трасту співдруж-
ності, який допомагає дітям 
ув’язнених і сприяє соціаліза-
ції їх самих.

Він займався патронажем 
спортивних команд, благодій-
них проєктів і виступав на за-
ходах із промовами, присвя-
ченими психічному здоров’ю 
молоді. Наприклад, 2019 року 
він з’явився на заході WE Day, 
який організував канадський 
фонд We Charity. Тоді принц 
Гаррі говорив про важливість 
психічного здоров’я, зміни клі-
мату і те, як важливо брати 
участь у житті суспільства.

Папа Римський знизив 
оклади кардиналів

Орест ГОРЯНСЬКИЙ 
для «Урядового кур’єра»

У СВЯТОМУ СІМЕЙСТВІ. Папа Римський Франциск прийняв рі-
шення зменшити зарплату кардиналам і працівникам Святого пре-
столу. У посланні, яке було розміщено на сайті служби друку Вати-
кану, уточнено, що оклади скорочують через складну економічну 
ситуацію, спричинену пандемією коронавірусної хвороби.

Із 1 квітня 2021 року утримання кардиналів скоротять на 10%, ін-
ших керівних сановників — на 8%, нижчих співробітників, священ-
нослужителів і ченців — на 3%. До 2023-го призупинять підвищен-
ня зарплат деяких категорій службовців — раніше оклади підвищу-
вали щодва роки. Так планують зберегти робочі місця.

З 15 березня в десяти областях Італії, які перейшли в «червону» 
зону, чинні жорстікіші обмеження у зв’язку з новим спалахом за-
хворюваності на COVID-19. У «червоних» регіонах людям заборо-
няють виходити з дому без нагальної потреби, там закрито всі тор-
говельні об’єкти, крім продовольчих магазинів і аптек.

Нагадаємо, що 84-річний понтифік 13 січня зробив собі щеплен-
ня від коронавірусу. Він обрав препарат компанії Pfizer. Пізніше Па-
па заявив, що можливий новий всесвітній потоп. Глава католиць-
кої церкви впевнений, що попередній потоп, описаний в Біблії, — 
не міф, а причиною наступного може стати глобальне потепління. 
Воно призведе до підвищення температури і танення льодовиків.

Герцог Сассекський допомагатиме 
розробляти стратегію розвитку компанії, 
відповідатиме за благодійні внески, 
пропагуватиме психічне здоров’я

Папа Римський вирішив, що з 1 квітня 2021 року 
утримання кардиналів скоротять на 10% 

Скандальне інтерв’ю
8 березня телеканал CBS показав перше спільне інтерв’ю, яке 

принц Гаррі і Меган Маркл дали після переїзду до США. Гаррі роз-
повів, що під час першої вагітності Меган деякі члени королівської 
сім’ї висловлювали занепокоєння із приводу кольору шкіри їхньої 
майбутньої дитини. Меган зізналася, що думала про самогубство 
через цькування у британській пресі. 

З 1 квітня 2020 принц Гаррі і Меган Маркл перестали виконувати 
обов’язки членів британської королівської сім’ї. Вони втратили титу-
ли, переїхали у США, стали співпрацювати з Netflix і Spotify і дося-
гли фінансової незалежності від королівської сім’ї.  В інтерв’ю Опрі 
Вінфрі принц заявив, що це відбулося в першій половині 2020 ро-
ку, а принц Чарльз кілька місяців відмовлявся розмовляти із сином.

Після показу інтерв’ю майже половина британців визнала непри-
йнятними заяви, зроблені Гаррі й Меган. Daily Mail назвала інтерв’ю 
«безжальним ударом у самісіньке серце королівської сім’ї», теле-
ведучий Пірс Морган заявив, що подружжя «зрадило королеву», а 
автор книжок про королівську сім’ю Пенні Джунор охарактеризува-
ла одкровення Меган Маркл і принца Гаррі як зраду короні. Пізніше 
стало відомо, що Пірс Морган був змушений звільнитися.
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