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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 13 квітня 2021 року
USD 27.9335 EUR 33.2758 RUB 3.6163 / AU 48640.04 AG 702.7 PT 33055.95 PD 73477.68

за 1 долар США за 1 євро за 10 рублів за 1 тройську унцію

Президент про стимул відновити лідерство та статус 
провідної аерокосмічної держави 

Європа закликає Росію 
схаменутися

ПОЗИЦІЯ. ЄС уважно і з великим занепокоєнням стежить 
за нарощуванням кількості російських військ на кордонах 
України та в окупованому Криму й докладає дипломатич-
них зусиль, аби запобігти подальшій ескалації або конфлік-
ту, які неприйнятні. Про це у понеділок у Брюсселі на бри-
фінгу для преси сказав речник ЄС Пітер Стано, повідомляє 
Укрінформ.

«ЄС, країни-члени, євроінституції — всі уважно із глибо-
ким занепокоєнням стежать за погіршенням безпекової си-
туації на сході України і за російськими військами, які ви-
суваються ближче до кордонів України, а також в окупова-
ному Криму. Ми схвалюємо зусилля та важливі кроки, які 
Україна і Президент Зеленський роблять у цьому сенсі, — 
зауважив Пітер Стано. — Ми закликаємо російську владу 
утримуватися від будь-яких кроків, що можуть призвести до 
зростання напруження, і збільшити зусилля Росії в імпле-
ментації мінських угод. Сподіватимемося, що не відбудеть-
ся ескалації конфлікту, — це неприйнятно. Усі поточні кон-
такти та дипломатичні зусилля спрямовано на те, щоб цьо-
го уникнути».

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:

ЦИФРА ДНЯ

101,7%
становив, за даними Держстату, індекс 

споживчих цін (індекс інфляції)  

у березні 2021 року щодо лютого  

«В умовах воєнної агресії 
цей напрям необхідно 

вважати ключовим 
елементом національної 

безпеки і оборони». 

Безбар’єрність стане 
новою суспільною 
нормою

НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ. Кожному українцеві повинні надати 
доступ до навчання, працевлаштування та послуг 
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Як фермери Черкащини 
шукають у владі сприяння 
розв’язанню проблем, що 
виникли у зв’язку з певними 
законодавчими змінами 

АГРОПЕРСПЕКТИВА

Указ Президента України «Про рішення Ради 
національної безпеки і оборони України від 19 березня 
2021 року «Про застосування та внесення змін  
до персональних спеціальних економічних та інших 
обмежувальних заходів (санкцій)» 

ЦИТАТА ДНЯ
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Якщо ще вчора був мир…
НА ЛІНІЇ ЗІТКНЕННЯ. Сьомі роковини початку гарячої фази гібридної війни на Донбасі, 
спровокованої російськими диверсантами, позначені тими самими тривогами і загрозами  

Павло КУЩ,  
«Урядовий кур’єр»

Цього дня рівно сім років то-
му в нас усіх ще вчора був 

мир. Тривожний. Хиткий. Тро-
хи гібридний, але мир. І тоді ще 
залишалися надії, що воєнно-

го протистояння і кровопролит-
тя вдасться уникнути. Проте но-
сії «рускай вєсни», які в лютому 
та березні дестабілізували ситу-
ацію до критичної, вкотре підня-
ли ставки. Уранці 12 квітня гру-
па «зелених чоловічків» на чо-
лі із громадянином РФ і співро-

бітником спецслужб Ігорем Гір-
кіним (позивний «Стрєлков»), 
які прибули із Криму, захопили 
у місті Слов’янськ на Донеччи-
ні приміщення управлінь МВС 
та СБУ. Тобто розпочалася гаря-
ча фаза гібридної війни, а Гіркін 
(«Стрєлков») після того, як уже 

втік у Росію, неодноразово не 
без гордощів підкреслював, що 
саме він тоді «натиснув на курок 
війни». 

Сьомі роковини тих трагічних 
подій зустрічаємо у схожому й 
навіть значно гіршому настрої. 
Адже вже тривалий час під про-

російською окупацією перебува-
ють Донецьк, Луганськ, Горлів-
ка, Макіївка, Єнакієве, Дебаль-
цеве й інші міста і села україн-
ського Донбасу. А Кремль знову 
піднімає ставки. Як і ко-
лись, збройні сили РФ «бі-
ля воріт». 
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Денис Шмигаль та Олена Зеленська переконані, що вільний доступ людей до освіти, зайнятості, участі у житті 
суспільства є основою сталого розвитку українського соціуму



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

ДОКУМЕНТИ   
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Указом Президента України 
від 9 квітня 2021 року № 152/2021

СКЛАД 
Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України

ВЕРБИЦЬКА Альона Миколаївна — радник Заступника Керівника Офісу Президента України, голова Консультативної ради
ГЕРАСИМЕНКО Ігор Леонідович — народний депутат України, заступник голови Консультативної ради (за згодою)
ЧЕРНЄВ Єгор Володимирович — народний депутат України, заступник голови Консультативної ради (за згодою)
АРЕХТА Андріана Іванівна — голова громадської організації «Жіночий ветеранський рух» (за згодою)
ГОРДІЙЧУК Ігор Володимирович — начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна, Герой України
ДЕМИДЕНКО Ганна Павлівна — голова громадської організації «Добровольці» (за згодою)
ДИРДІН Максим Євгенович — народний депутат України (за згодою)
КАСАЙ Костянтин Іванович — народний депутат України (за згодою)
КУЛИКОВ Андрій Вікторович — журналіст, телеведучий, голова правління громадської організації «Громадське радіо» (за згодою)
ЛАПУТІНА Юлія Анатоліївна — Міністр у справах ветеранів України           
ЛЯХОВИЧ Андрій Ілліч — радник Керівника Офісу Президента України, секретар Консультативної ради
МАЛЮСЬКА Денис Леонтійович — Міністр юстиції України
МОЧАНОВ Олексій Юрійович — волонтер, засновник волонтерської групи «Добровоз» (за згодою)
ПАВЛІЧЕНКО Олександр Миколайович — виконавчий директор громадської спілки «Українська Гельсінська спілка з прав людини» (за 

згодою)
ТОПОЛЯ Тарас Володимирович — співзасновник благодійної організації «Благодійний фонд «Вільні-ЮА», молодіжний посол UNICEF в 

Україні, громадський діяч, волонтер (за згодою)
ТОРКІН Станіслав Анатолійович — голова правління громадської організації «Всеукраїнський рух «Захисники Вітчизни» (за згодою)
ТРЕТЬЯКОВА Галина Миколаївна — народний депутат України (за згодою)
ФОМІН Ігор Юрійович — керуючий партнер адвокатського об’єднання «Фомін і партнери», адвокат (за згодою)
ЧЕРНИШОВ Олексій Михайлович — Міністр розвитку громад та територій України
ШЕВЧЕНКО Віктор Васильович — голова правління громадської організації «Цивільний корпус добровольчих батальйонів» (за згодою)
ШУКУРДЖИЄВ Вєльдар Самадінович — заступник керівника громадської організації «Військово-патріотичне об’єднання кримськота-

тарських учасників бойових дій «Кирим газі» (за згодою).
Керівник Офісу Президента України А. ЄРМАК

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про внесення змін до Указу Президента України  
від 18 серпня 2020 року № 329

1. Внести до пункту 1 статті 1 Указу Президента України від 18 серпня 2020 року № 329 «Про заходи щодо підтримки сфери 
культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму» такі зміни:

абзац перший після слів «збереження культурної спадщини» доповнити словами «об’єктів культурного призначення»;
абзац третій викласти в такій редакції:
«розроблення та затвердження порядку відбору проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт стосовно пам’яток 

культурної спадщини, у тому числі замків, інших фортифікаційних, оборонних, палацово-паркових комплексів, проектів із рекон-
струкції, будівництва, благоустрою інших об’єктів культурного призначення, які будуть реалізовані в рамках програми «Велике 
будівництво», сприяння розробленню необхідної проектної та іншої документації та проведенню робіт із консервації, реставрації, 
реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування відповідних об’єктів».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
9 квітня 2021 року
№ 153/2021

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ЦВК ІНФОРМУЄ

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

2. Кабінету Міністрів України та Державному управлінню справами забезпечити передачу в установленому порядку об’єктів 
державної власності, зазначених у статті 1 цього Указу, з управління Державного управління справами до сфери управління Мі-
ністерства оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
9 квітня 2021 року
№ 154/2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 31 березня 2021 р. № 308 
Київ

Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової 
грошової допомоги іншому з подружжя співробітника кадрового 

складу розвідувального органу України, який звільнився  
та виїжджає за місцем довготермінового відрядження такого 

співробітника за межі України
Відповідно до частини четвертої статті 37 Закону України «Про розвідку» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги іншому з подружжя співробітника кадрового 

складу розвідувального органу України, який звільнився та виїжджає за місцем довготермінового відрядження такого співробіт-
ника за межі України, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 31 березня 2021 р. № 308

ПОРЯДОК  
призначення і виплати одноразової грошової допомоги іншому з подружжя співробітника кадрового складу розвідувального 
органу України, який звільнився та виїжджає за місцем довготермінового відрядження такого співробітника за межі України

1. Цей Порядок визначає механізм призначення і виплати одноразової грошової допомоги іншому з подружжя співробітника 
кадрового складу розвідувального органу України (далі – співробітник), який звільнився та виїжджає за місцем довготерміново-
го відрядження такого співробітника за межі України (далі — одноразова грошова допомога). 

2. Одноразова грошова допомога призначається і виплачується в розмірі двох мінімальних заробітних плат з урахуванням роз-
міру мінімальної заробітної плати, визначеного станом на 1 січня поточного року в законі про Державний бюджет України на від-
повідний рік. 

3. Одноразова грошова допомога призначається та виплачується в разі неможливості отримати іншим з подружжя в загально-
му порядку грошової допомоги, передбаченої частиною другою статті 18 Закону України «Про соціальний і правовий захист вій-
ськовослужбовців та членів їх сімей», через загрозу розкриття належності співробітника до розвідувальних органів. 

4. Нарахування та виплата одноразової грошової допомоги здійснюється на підставі наказу про направлення співробітника в 
довготермінове відрядження за межі України, виданого в установленому розвідувальним органом України порядку, за умови по-
дання іншим з подружжя заяви із зазначенням інформації про неотримання грошової допомоги, передбаченої частиною другою 
статті 18 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», трудової книжки з метою 
підтвердження факту звільнення. 

5. Виплату одноразової грошової допомоги здійснює розвідувальний орган України у спосіб, визначений розвідувальним орга-
ном України в наказі про направлення співробітника в довготермінове відрядження за межі України.

Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні
Кримінальне провадження № 1-кп/991/60/20, справа № 991/6543/20

Вищий антикорупційний суд викликає Вас як:  
обвинувачений на 16.00 год., 21.04.2021р.
у справі за обвинуваченням: Голобородько Ігор Валентинович за ч. 
5 ст. 191 КК України, 
Ведута Ігор Володимирович за ч. 5 ст. 191 КК України
Місцезнаходження суду: м. Київ, просп. Перемоги, 41. 
Зала судового засідання 3 

Кому: Ведута Ігор Володимирович 
вул. Хмельницького, 21, кв. 23А, м. Жовті Води,  
Дніпропетровська обл., 52210 

Додатково просимо надати паспорт та інші  
документи, які підтверджують особу  
та її повноваження

Суддя:  Крук Є. В. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасо-
во залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість прибуття до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 

КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — 
статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх пред-

ставників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327  КПК України.

Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні
Кримінальне провадження № 1-кп/991/60/20, справа № 991/6543/20

Вищий антикорупційний суд викликає Вас як:  
обвинувачений на 16.00 год., 21.04.2021р
у справі за обвинуваченням: Голобородько Ігор Валентинович  
за ч. 5 ст. 191 КК України, 
Ведута Ігор Володимирович за ч. 5 ст. 191 КК України 
Місцезнаходження суду: м. Київ, просп. Перемоги, 41.
Зала судового засідання 3 

Кому: Голобородько Ігор Валентинович
вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води,  
Дніпропетровська обл., 52210 

Додатково просимо надати паспорт та інші документи, які 
підтверджують особу та її повноваження

Суддя:                                                                                 Крук Є. В. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасо-
во залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість прибуття до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 

КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — 
статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх пред-

ставників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327  КПК України.

На розгляді в Куйбишевському районно-
му суді Запорізької області перебуває кри-
мінальне провадження за обвинувачен-
ням Шпакова Ю. М. у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3, ч. 3 ст. 258 КК України, по якому, 
відповідно до ухвали колегії суддів Куйби-
шевського районного суду Запорізької об-
ласті від 28 листопада 2019 року у справі  
№ 324/1098/18, здійснюється спеціальне су-
дове провадження.

Колегія суддів Куйбишевського районно-
го суду Запорізької області під головуван-
ням судді Мальованого В. О. викликає об-
винуваченого Шпакова Юрія Миколайови-
ча, 31 травня 1979 р.н., зареєстрованого за 
адресою: вул. Генерала Максима Козиря, 
буд. 13, кв. 52 м. Донецьк, Донецької області 
для участі в  судовому засіданні у криміналь-
ному провадженні, внесеному до ЄРДР за  
№ 22018000000000061 від 20.02.2018 року, 
яке відбудеться о 14-00 год. 22 квітня 2021 
року в залі засідань № 1 Куйбишевського ра-
йонного суду Запорізької області за адре-
сою: вул. Центральна, 26-а, смт Більмак За-
порізької області. Поважні причини непри-
буття особи на виклик до суду передбачен-
ні ст. 138 КПК України. Колегія суддів: голо-
вуючий суддя Мальований В. О., судді Валі-
гурський Г. Ю., Ходько В. М.

Втрачене свідоцтво  

про право на спадщину за заповітом  

за № 5-1537 від 17.07.2003 року  

на Коробченка Ігоря Валентиновича, 

вважати недійсним.

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ!
Пошкодження високовольтних електричних мереж викликають 

перерви в енергопостачанні міст, заводів і фабрик, сільськогоспо-
дарських об’єднань та інших споживачів електроенергії, завдають 
збитків державі, а також призводять до нещасних випадків.

Для забезпечення збереження електричних мереж і попереджен-
ня землекористувачів про підвищену небезпеку під час проведення 
робіт із збирання врожаю та через збільшення кількості автоматич-
них відключень магістральних ЛЕП НЕК «Укренерго» внаслідок не-
санкціонованого спалювання сухої трави, стерні, соломи та інших го-
рючих матеріалів ВП Центральна ЕС НЕК «Укренерго» попереджає, 
що забороняється в охоронній зоні високовольтних ліній електропе-
редачі (20 метрів від крайніх проводів для ПЛ 110 кВ, 30 метрів від 
крайніх проводів для ПЛ 330 кВ і 40 метрів від крайніх проводів для 
ПЛ 750 кВ) спалювання залишків соломи, стерні, звалювання дерев, 
складування сіна, дров, соломи та інших матеріалів. Для запобіган-
ня нещасним випадкам, спричиненим впливом електричного стру-
му, звертаємося до вас із застереженням про небезпеку наближен-
ня до обірваних або провислих дротів ліній електропередачі на від-
стань, ближчу ніж 8 метрів.

Також попереджаємо про недопущення розкрадення елементів 
опор ЛЕП, зокрема кутників металевих опор, та настання криміналь-
ної відповідальності за здійснення таких протиправних дій.

У разі виявлення провислих або обірваних дротів високовольтних 
ліній електропередачі напругою 110-750 кВ, а також фактів розкра-
дання кутників металевих опор ЛЕП, потрібно терміново повідомити 
чергового диспетчера ВП Центральної ЕС НЕК «Укренерго» за теле-
фонами в м. Києві: (044) 249-15-54 або (044) 239-42-00.

Нехтування такими заходами безпеки призводить, як правило, до 
трагічних наслідків, а в окремих випадках — до кримінальної відпо-
відальності.

ВП Центральна ЕС НЕК «Укренерго»
25 травня 2009 року помер  
ЗАЄЦ АНАТОЛІЙ ЯКОВИЧ, 

30 травня 1962 року народження, останнє місце  
реєстрації якого було: Російська Федерація,  

місто Бєлгород, прошу спадкоємців померлого  
звернутись до нотаріальної контори, яка розташова-

на за адресою: Сумська область, місто Лебедин,  
площа Соборна, 34, до приватного нотаріуса  

Лебединського міського нотаріального округу  
Сумської області Фурдилова Ю. В.

Повістка про виклик, відповідно до вимог  
ст. 297-5, ст. 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 21.04.2021 
о 10 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 виклик су-
ду передбачені статтею 138 КПК України.  Наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 
КПК України. 

Суддя В. М. Коваленко

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в 
судове засідання як обвинуваченого Фесенка Русла-
на Анатолійовича, 15.04.1973 року народження, уро-
дженця м. Самара, Російська Федерація, українця, 
громадянина України, зареєстрованого за адресою: 
Золотоніський р-н, с. Благодатне, вул. Визволення 8; 
фактично проживаючого м. Донецьк, вул. Шевчен-
ко, 26.

 Судове засідання відбудеться 22 квітня 2021 року 
о 14 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Чер-
каси, вул. Гоголя, 316, каб.237.

Суддя О. І. Кончина

Повістка про виклик підозрюваного  
при здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження
Обвинувачений Іванов Віталій Віталійовича, 21.01.1986 р. 

н., проживаючий за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ко-
рольова, буд. 81/1 відповідно до вимог ст. 297-5, ст. 323 
КПК України викликається у судове засідання, що відбудеть-
ся 23.04.2021 року о 15.00 годині в залі судових засідань  
№ 130 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засідан-
ні в якості обвинуваченого.

 Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно 
зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинува-
ченого, передбачені статтями 139, 323 КПК України. 

Суддя Осіік Д. В.
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Дніпровський районний суд міста Києва викликає 
Любобратцеву Наталію Іванівну як обвинувачену на 
10 год. 40 хв. 16 квітня 2021 року у справі за обвину-
ваченням Любобратцевої Наталії Іванівни, 05.10.1954 
року народження, у вчиненні кримінального право-
порушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України (в редакції Закону України № 1183-VII від 
08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального ко-
дексу України») за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, 
каб. 5.

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

Суддя Федосєєв С.В.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає у якості обвинуваченого Сумуліді Миколу Геор-
гійовича для розгляду кримінального провадження, 
внесеного до ЄРДР за № 42017010000000193 від-
носно Сумуліді Миколи Георгійовича, обвинуваче-
ного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, та повідомляє, що підготовче судове за-
сідання відбудеться 21.04.2021 року об 11 год. 30 хв. 
в приміщенні Святошинського районного суду міста 
Києва за адресою: м. Київ, вул. ЯКУБА КОЛАСА, 27-
А, каб. 401-402.

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

Суддя В.О. Жмудь

Святошинський районний суд міста Києва викликає у 
якості обвинуваченого Півня Артема Миколайовича (к/п 
№ 42016200350000049), обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК Украї-
ни, для розгляду кримінального провадження та повідо-
мляє, що судовий розгляд по суті відбудеться: стосовно 
Півня A.M. — 22.04.2021р. об 11 год. 00 хв. в приміщен-
ні Святошинського районного суду міста Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А, каб. 710.

Півень A.M. повідомляється про те, що ухвалою суду 
від 10.04.2019р. прийнято рішення про здійснення сто-
совно нього спеціального судового провадження. Разом 
з тим повідомити про проведення судових дебатів в да-
ному судовому засіданні.

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

Суддя Новик В.П.

Шевченківський районний суд м. Києва викли-
кає в судове засідання, яке відбудеться об 11 годині 
30 хвилин 21 квітня 2021 року в приміщенні суду за 
адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 504, 
обвинувачену Петрову Юлію Вікторівну, 16 листопа-
да 1975 року народження, в рамках кримінального 
провадження № 42016000000002779, внесеного до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 жовтня 
2016 року, за ознаками вчинення кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

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

Суддя Є.О. Мартинов

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Савенка Геннадія Олександровича, 
13.07.1969 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Джанкой, вул. Московська, 
в/ч А2306), у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 
111, ч. 1 ст. 408 КК України, у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 21 квітня 2021 року о 13 год. 
45 хв. Явка до суду є обов’язковою. При собі необхід-
но мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 
5-В, каб. 15, під головуванням судді Колегаєвої С.В.

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

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Єжеля Михайла Броніславовича, 19.10.1952 
р.н. обвинуваченого у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідан-
ня викликається Єжель Михайло Броніславович, 
19.10.1952 р.н., обвинувачений у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 
364 КК України, яке відбудеться 21 квітня 2021 ро-
ку о 10.30 год. в приміщені Солом’янського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Макси-
ма Кривоноса, 25, каб. 31, під головуванням судді 
Педенко А.М.

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

У провадженні Рівненського міського суду Рівнен-
ської області (33028, м. Рівне, вул. Шкільна,1) перебуває 
кримінальне провадження №12014120000000196 (номер 
провадження 1-кп/329/17, справа №569/1031/17) про об-
винувачення Сича Івана Олексійовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК 
України. 

Суддя Рівненського міського суду Рівненської 
області Сидорук Євген Іванович викликає обвинува-
ченого Сича Івана Олексійовича, 08.02.1960 р.н., грома-
дянина України, уродженця с. Кисоричі, Рокитнівського 
району, Рівненської області, без визначеного місця ре-
єстрації та проживання, остання реєстрація за адресою: 
Рівненська область, Рокитнівський район, вул. Радян-
ська, 18-А у судове засідання, яке визначено судом та 
призначено до судового розгляду на 16 квітня 2021 ро-
ку об 11 год. 00 хв. та відбудеться в приміщенні Рівнен-
ського міського суду (м. Рівне, вул. Шкільна, 1) у залі су-
дового засідання №1.

Повідомлення спадкоємців  
про відкриття спадщини

29.12.2020 року приватним нотаріусом Сєвєродонецько-
го міського нотаріального округу Луганської області Глагов-
ською О.В. була заведена спадкова справа після смерті 

Малікової Ангеліни Тихонівни,
12.05.1942 р.н., 

яка померла 27.08.2020 р., місце народження: Луганська 
обл., Білокуракинський р-н, с. Павлівка, останнє місце реє-
страції та проживання було за адресою:м. Луганськ, Луган-
ської обл., вул. Волкова, буд.19, кв. 99. Для встановлення ко-
ла спадкоємців після смерті Малікової Ангеліни Тихонівни, 
всіх спадкоємців, які бажають прийняти спадщину, в тому 
числі, які були зареєстровані з померлою на день її смерті, 
та представників малолітніх, недієздатних спадкоємців, а та-
кож спадкоємців за заповітом, прошу з’явитися до приват-
ного нотаріуса Глаговської О.В., за адресою: Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 31/1, інакше спадщина 
буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийняли спад-
щину подавши заяву нотаріусу.

Повідомлення спадкоємців  
про відкриття спадщини

07.04.2021 р. приватним нотаріусом Сєвєродонецького 
міського нотаріального округу Луганської обл. Глаговською 
О.В. була заведена спадкова справа після смерті 

ПЕРЕПЕЛИЦЯ ГАННИ МАКСИМІВНИ, 
04.01.1935 р.н., 

яка померла 05.12.2020 р.,місце народження: Луганська 
обл., Антрацитівський р-н, с. Бобрикове,останнє місце ре-
єстрації та проживання було за адресою: с. Бобрикове Ан-
трацитівський р-н, Луганської обл., вул. Жовтнева, буд. 12. 
Для встановлення кола спадкоємців після смерті Перепели-
ця Ганни Максимівни, всіх спадкоємців, які бажають прийня-
ти спадщину, в тому числі, які були зареєстровані з помер-
лою на день її смерті, та представників малолітніх, недієз-
датних спадкоємців, а також спадкоємців за заповітом, про-
шу з’явитися до приватного нотаріуса Глаговської О.В., за 
адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Менделє-
єва, 31/1, інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКОНОМ спад-
коємцям, які прийняли спадщину подавши заяву нотаріусу.

Сторожинецький районний суд Чернівецької об-
ласті, що знаходиться за адресою: м.Сторожинець, 
вул.Гвардійська, 9А (ел. адреса: inbox@st.cv.court.
gov.ua, тел/факс (0235) 2-27-70), викликає Василь-
кову Галину Вікторівну, останнє відоме місце про-
живання: м. Кіцмань, вул. Незалежності, 22/8, як 
обвинувачену  у вчинені кримінальних правопо-
рушень за ч.ч. 3,4,5 ст.191, ч.2 ст.200 КК України в 
кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за 
№12014260110000622, на 14-00 год. 19 квітня 2021 
року на судовий розгляд кримінального проваджен-
ня в спеціальному судовому провадженні.

Наслідки неявки в судове засідання
У випадку неприбуття розгляд кримінального про-

вадження здійснюватиметься у спеціальному судо-
вому провадженні згідно ст. 323 КПК України у Ва-
шій відсутності. 

Суддя Н.П. Дедик

 В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває цивільна справа за позовом ОПУ-
ЛЕНТ КОНСУЛТАНТС ЛІМІТЕД до Сінкевич Олени Ар-
кадіївни, Погребної Олени Юріївни, Громадської ор-
ганізації «Українська організація батьків дітей-інва-
лідів хворих на фенілкетонурію», третя особа: То-
вариство з обмеженою відповідальністю з інозем-
ними інвестиціями «НУТРИЦІЯ УКРАЇНА», третя осо-
ба: ШКУРКО Тетяна Олександрівна про захист діло-
вої репутації.

 В підготовче судове засідання у вказаній справі, 
яке відбудеться 29 квітня 2021 року о 10-30 год. в 
приміщені Солом’янського районного суду м. Києва 
за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова 1, каб. 4, під го-
ловуванням судді Зуєвич Л.Л. викликається відпові-
дач Громадська організація «Українська організація 
батьків дітей-інвалідів хворих на фенілкетонурію».

У провадженні Галицького районного суду  
м. Львова (колегія суддів у складі: головуючого 
судді Стрельбицького В. В., судді Волоско І. Р., суд-
ді Радченка В. Є.) знаходиться кримінальне прова-
дження про обвинувачення Литовченка Олександра 
Леонідовича у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 
ст.258-3 КК України.

 Повідомляємо, що судове засідання у даній справі 
судом призначено на 22 квітня 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 Литовченка Олександра Леонідо-
вича. 08.11.1976 року народження, зареєстрованого 
за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. 
Красна, 73, що у випадку Вашої неявки у судове за-
сідання на вищевказані дату та час, справу буде роз-
глянуто у Вашій відсутності на підставі наявних дока-
зів у матеріалах справи.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим 
здійснюється процесуальне керівництво досудо-
вим розслідуванням у кримінальному проваджен-
ні № 42015000000000173 від 16.02.2015 за підо-
зрою колишніх прокурорів прокуратури Автоном-
ної Республіки Крим та м. Севастополя у вчинен-
ні державної зради, тобто кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження 
стосовно колишнього прокурора Виноградова С.В. 
зібрано достатньо доказів для зміни раніше пові-
домленої підозри, у зв’язку із викладеним на ви-
конання положень ст. 2975 КПК України пропону-
ємо підозрюваному Виноградову Сергію Васильо-
вичу, 24.12.1982 року народження, прибути разом 
зі своїм захисником до прокурора відділу проку-
ратури Автономної Республіки Крим Пономаренка 
А.Є. (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) у пе-
ріод з 19.04.2021 по 21.04.2021 (з 09:00 по 18:00) 
для проведення вказаної процесуальної дії.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та 
міста Севастополя здійснюється процесуальне 
керівництво досудовим розслідуванням у кримі-
нальному провадженні № 42016000000002462 від 
20.09.2016 за підозрою Деменка Сергія Валерійо-
вича, 15.04.1979 року народження у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України (державна зрада).

В межах вказаного кримінального проваджен-
ня стосовно вказаної особи зібрано достатньо до-
казів для зміни раніше повідомленої підозри, у 
зв’язку із викладеним на виконання положень ст. 
297–5 КПК України пропонуємо підозрюваному 
Деменку Сергію Валерійовичу, 15.04.1979 року на-
родження, прибути разом зі своїм захисником до 
прокурора відділу прокуратури Автономної Рес-
публіки Крим та міста Севастополя Бавикіна В.В. 
(м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) у період 
з 19.04.2021 по 21.04.2021 (з 09:00 по 18:00) для 
проведення вказаної процесуальної дії.

Повістка про виклик
 У провадженні Слов’янського міськрайонно-

го суду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться кримі-
нальне провадження № 22020050000000187 (номер 
справи 243/728/21, номер судового провадження 
1-кп/243/441/2021) за обвинуваченням Гуляєва Іго-
ря Анатолійовича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.
 Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Фалін І.Ю. викликає обвинуваченого 
Гуляєва Ігоря Анатолійовича, який зареєстрований 
за адресою: Вінницька область, м. Гайсин, вул. 1-го 
Травня, буд. 25, кв. 8 у судове засідання, яке відбу-
деться 19 квітня 2021 року о 09-30 год., у залі судо-
вого засідання № 1З.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здій-
снити спеціальне судове провадження.

В провадженні Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області перебуває обвинуваль-
ний акт по кримінальному провадженню, внесено-
му до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№2201650000000226 від 20.10.2016 року за обвину-
ваченням Бугая Володимира Степановича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого 
ст.ст. 110 ч. 1, 110 ч.2 КК України.

 Суд викликає обвинуваченого Бугая Володими-
ра Степановича, 26.08.1956 р.н., зареєстрований за 
адресою: індекс 85113, Донецька область, м. Костян-
тинівка, вул. Громова, буд. 21, кв. 124, для участі в 
розгляді підготовчого судового засідання, яке відбу-
деться 20 квітня 2021 року о 09 годині 00 хвилин, у 
приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду 
Донецької області за адресою: 85110, м. Костянти-
нівка, пр-т. Ломоносова, 157, корпус 1, зал судово-
го засідання № 2.

 Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим 
та оголошення його у міждержавний та/або міжна-
родний розшук є підставою для здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування чи спеціального су-
дового провадження.

Суддя О.О. Леміщенко

Приватний нотаріус Київського 
міського нотаріального округу Ко-
ліжук О.О. розшукує спадкоємців 

ШУШВАЛА ВОЛОДИМИРА 
ІВАНОВИЧА, 

померлого 21 листопада 2020 ро-
ку. Звертатись за адресою: м. Ки-
їв, вул. Володимирська, буд. 18/2, 
кв. 34. Телефон 044 2790744.

Приватний нотаріус Бака О.В. 
(Дніпропетровська область, м. 
Новомосковськ, вул. Гетьман-
ська, 35, 0675672224) запрошує 
спадкоємців померлої 07 жовтня 
2020 року 

ГУЩИНОЇ  
ВАЛЕНТИНИ ПЕТРІВНИ.

П’ятою Харківською держав-
ною нотаріальною конторою після 
померлої 22.12.2020 року 

МАСЛОВОЇ  
АНАСТАСІЇ МИКОЛАЇВНИ, 

відкрито спадкову справу. Про-
хання до спадкоємців звернутися 
до нотаріуса Л.П. Авер’янової за 
адресою: м. Харків, вул. Валенти-
нівська, 27-Г.

Втрачений військовий кви-

ток серії ГГ № 142275, виданий 

21.06.2001 р. Подільським рай-

військкоматом м. Києва на ім’я 

Савицького Олега Антоновича, 

20.04.1969 р. н., 

вважати недійсним.

Втрачені: 
додаток до диплому «судноме-

ханіка» №12 КТ 413375 та дода-
ток до диплому «судноводія» № В 
299420, видані Одеським морехід-
ним училищем рибної промисло-
вості ім. Олексія Соляника на ім’я 
Дорофєєва Вячеслава Івановича, 

вважати недійсними.

Важати  

втраченим державний акт

на право власності  

на земельну ділянку  

КДН 6310137500:01:055:0005 

серія ЯЛ № 179763 

від 11.10.2010 р.

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

 Повістка про виклик до суду обвинуваченого Плетньова 
Олександра Олеговича, 10.07.1985 р.н., зареєстрованого за 
адресою: Одеська обл., Біляївський район, м. Біляївка, вул. 
Гоголя 21, відповідно до вимог ст. 297-5, ст. 323 КПК Укра-
їни, для участі в судовому засіданні з розгляду криміналь-
ного провадження в порядку спеціального судового прова-
дження стосовно Плетньова О.О., обвинуваченого у скоєнні 
злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, яке відбу-
деться 20.04.2021 о 10 год. 30 хв., за адресою: м. Одеса, вул. 
Балківська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, зал су-
дових засідань №229. 

 Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно 
зі статтею 138 КПК України. 

 Наслідки неприбуття обвинуваченого, передбачені стат-
тями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В.М.

Повістка про виклик до суду 
Обвинуваченого Генко Максима Геннадійовича, 

31.08.1983 року народження., останнє відоме місце про-
живання: м. Одеса, вул. Варненська, 2/2, кв.115, відпо-
відно до вимог ст. 297-5, ст. 323 КПК України, для учас-
ті в судовому засіданні з розгляду кримінального прова-
дження в порядку спеціального судового провадження 
стосовно Генко М.Г., обвинуваченого у скоєнні злочину, 
передбаченого ч.1, ч.2 ст. 258-5 КК України, яке відбу-
деться 21.04.2021 о 10 год. 00 хв., за адресою: м. Одеса, 
вул. Балківська, 33, Приморський районний суд м. Оде-
си, зал судових засідань №229. 

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду 
згідно зі статтею 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В.М.

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

Повістка про виклик до суду обвинуваченого Сомова Павла 
Віталійовича, 16.01.1963 р.н., уродженець м. Луганськ, грома-
дянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: 
Україна, Луганська область, м. Луганськ, вул. Осипенко, 24, кв. 
31, відповідно до вимог ст. 297-5,ст. 323 КПК України, для участі 
в судовому засіданні з розгляду кримінального провадження в 
порядку спеціального судового провадження стосовно Сомова 
Павла Віталійовича, обвинуваченого у скоєнні злочину, перед-
баченого ч.1 ст.258-3 КК України, яке відбудеться 23.04.2021 о 
10 год. 00 хв  за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, При-
морський районний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. 

 Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі 
статтею 138 КПК України. 

 Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 
139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В.М.

Остапова К.А.
вул. Г.Острякова, 172, корпус А, 
кв. 12/2, м. Севастополь, АРК.

Київський апеляційний суд повідомляє, 
що розгляд апеляційного провадження за 
апеляційною скаргою захисника обвину-
ваченої Остапової К.А. — адвоката Тіма-
шова A.C. на вирок Святошинського ра-
йонного суду м. Києва від 08 жовтня 2019 
року щодо Остапової Катерини Андріївни 
за ч 1 ст.111 КК України відкладено на 14 
год. 30 хв. 27 квітня 2021 року.

 Апеляційний розгляд відбудеться у 
відкритому судовому засіданні в примі-
щенні Київського апеляційного суду за 
адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а.

Суддя O.A. Маліновський
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 14 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +4  +9 +11  +16 Черкаська +4  +9 +11  +16
Житомирська +4  +9 +10  +15 Кіровоградська +4  +9 +11  +16
Чернігівська +4  +9 +11  +16 Полтавська +4  +9 +11  +16
Сумська +4  +9 +11  +16 Дніпропетровська +4  +9 +11  +16
Закарпатська +4  +9 +4  +9 Одеська +4  +9 +11  +16
Рівненська +4  +9 +7  +12 Миколаївська +4  +9 +11  +16
Львівська +1  +6 +1  +6 Херсонська +4  +9 +11  +16
Івано-Франківська +1  +6 +1  +6 Запорізька +4  +9 +11  +16
Волинська +1  +6 +1 +6 Харківська +5  +10 +14  +19
Хмельницька +4  +9 +8  +13 Донецька +5  +10 +14  +19
Чернівецька +3  +8 +6  +11 Луганська +5  +10 +15  +20
Тернопільська +3  +8 +6  +11 Крим +4  +9 +11  +16
Вінницька +4  +9 +10  +15 Київ +6  +8 +13  +15

Укргiдрометцентр

Столичний регіон долучився до глобальної 
акції озеленення

ДОВКІЛЛЯ. У Києві в Пущі-
Водиці пройшли заходи акції «1 
мільйон дерев за 1 добу у 100 
країнах світу» в межах проєк-
ту «Озеленення планети». Один 
з авторів цієї ініціативи співзас-
новник благодійного фонду 
«Озеленення України» Сергій 
Гайдайчук заявив, що торік во-
сени у межах акції, до якої було 
залучено понад 50 тисяч осіб в 
усіх регіонах України, посадили 
2 мільйони саджанців.  

«Ця акція не лише для довкіл-
ля, це ще й дуже позитивний 
спосіб об’єднання українців, чого 
нам не вистачає. Так формуєть-
ся Україна, формується держа-
ва», — сказав Сергій Гайдайчук.

У ході акції кожна область 
України і кожна країна обрали 
ті види дерев, які добре ростуть 
на їхній території, і присвятили їх 
висадження героям війни, темі 
миру, дружби, родині.  У столич-
ному регіоні основна локація для 
висадження дерев, у якому взя-

ли участь представники влади, 
іноземні дипломати, організато-
ри та партнери проєкту Greening 
of the planet була у лісосмузі в 
Пущі-Водиці. Як повідомляє 
Укрінформ, до акції долучилися 

Міністр Кабміну Олег Немчінов, 
Державний секретар КМУ Олек-
сандр Ярема, голова Державно-
го агентства розвитку туриз-
му Мар’яна Олеськів, заступни-
ця міністра культури та інформа-

ційної політики Лариса Петасюк 
та інші. Дипломатичну алею ви-
саджували посли 21 країни. За-
хід відбувся з дотриманням жор-
стких карантинних норм відпо-
відно до нормативних положень.

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

Американець 
добивається 
компенсації за 
помилкове довічне 
ув’язнення

ПРАВОСУДДЯ. 65-річний чорношкірий американець Ронні Лонг 
відсидів у тюрмі штату Північна Кароліна 44 роки за злочин, якого не 
скоював. Тепер він планує відсудити в держави справедливу грошо-
ву компенсацію.

Ронні Лонга звинуватили у зґвалтуванні білої жінки 1976 року. Суд 
присяжних, який повністю складався з білих, визнав його винним і 
засудив до довічного ув’язнення. Весь цей час Ронні Лонг не визна-
вав провини й подавав апеляції. У грудні 2020 року суд визнав, що 
його засудили несправедливо. Тож рішенням губернатора штату 
про помилування Лонга було звільнено.

Суддя апеляційного суду США Стефані Такер, яка займалася 
справою Ронні Лонга, заявила, що після винесення вироку постсудо-
ве розслідування виявило: поліція зумисне приховувала факти і ре-
чові докази. Беручи до уваги, що Лонг не скоював злочину, за який 
відсидів у тюрмі 44 роки, законодавство штату вимагає виплатити 
йому компенсацію з розрахунку 50 тисяч доларів за рік перебуван-
ня за гратами. Однак загальна сума виплат обмежена 750 тисяча-
ми доларів, тобто Ронні Лонг отримав компенсацію лише за 15 ро-
ків ув’язнення.

«Звичайно, добре, що містер Лонг отримав 750 тисяч доларів, але 
ця сума не достатня, щоб компенсувати відібрані в нього 44 роки 
вільного життя», — заявив адвокат Лонга Джеймі Лау. За словами 
правника, Лонг перебував за гратами, коли померли обоє його бать-
ків, а син святкував дні народження та закінчення школи. 

«Цей чоловік утратив усе за 44 роки і, безумовно, заслуговує на 
більше, ніж отримав», — наголосив адвокат.

Сам Ронні Лонг сказав в інтерв’ю CNN: він сподівається перемог-
ти і  отримати те, що йому заборгувала держава, яка, за його слова-
ми, навмисне кинула його до в’язниці. Тому він збирається добитися, 
щоб закон про компенсацію за несправедливе ув’язнення було змі-
нено. Тепер Ронні Лонг ще звикає до вільного життя і дуже радіє лю-
дям, які люблять його і перебувають поруч. Нещодавно він придбав 
машину своєї мрії — «кадилак», який став його першим автомобі-
лем за 50 років. Разом із дружиною планує купити новий будинок. 

«Тепер я живу, і це свідчення того, що людям випадає другий 
шанс», — сказав Ронні Лонг. 

Принца Філіпа поховають на закритій 
родинній церемонії

ОСТАННЯ ПУТЬ. Принца Фі-
ліпа, покійного чоловіка британ-
ської королеви Єлизавети II, по-
ховають цієї суботи. Церемонію 
буде проведено згідно з королів-
ськими традиціями, але обмеже-
но протиепідемічними вимогами.

Філіп, герцог Единбурзький, по-
мер у Віндзорському палаці уран-
ці минулої п’ятниці у віці 99 років, 
не доживши два місяці до 100-річ-
ного ювілею. Його шлюб з коро-
левою тривав 73 роки. У день 
смерті дзвони Вестмінстерсько-
го абатства, де вінчалися принц 
Філіп і королева Єлизавета, про-
дзвонили 99 разів, вшановую-
чи пам’ять померлого, а держав-
ні прапори на урядових будівлях у 
всій країні було приспущено. 

Церемонію поховання прин-
ца Філіпа розроблено з ураху-
ванням обмежувальних захо-
дів і всі традиційні моменти, які 
передбачали контакти з публі-
кою, вилучено. Норми локдау-
ну, запроваджені у Великій Бри-
танії, передбачають, що на похо-
роні можуть бути присутні до 30 
осіб. Герцог Сассекський Гаррі 

прилетить із Лос-Анджелеса на 
похорон діда, але його дружина 
Меган, герцогиня Сассекська, 
не буде присутня, заявив пред-
ставник Букінгемського палацу. 
Пара живе в Каліфорнії, й лікар 
порадив вагітній герцогині утри-
матися від далекого перельоту 
до Великої Британії. 

Герцог Единбурзький любив 
сам, без водія, їздити автомобі-
лем. На знак поваги до цього тру-
ну з тілом від Віндзорського зам-
ку до каплиці Святого Георгія на 
поховальну церемонію доставить 
автомобіль Land Rover. Жалоб-
на процесія розпочнеться в су-
боту вранці. Її супроводжуватиме 
група гвардійців, кілька військо-
вих загонів і духовий оркестр Ко-
ролівського військово-морсько-
го флоту. Перед похованням вій-
ськові здійснять залп із рушниць, 
який символізуватиме початок 
національної хвилини мовчання. 

Хоч королівська родина по-
просила громадськість не зби-
ратися під королівськими рези-
денціями і не залишати квітів 
через пандемію коронавірусу, 

у всій країні на знак пошани до 
принца Філіпа пролунали салю-
ти з гармат. Біля Віндзорського 
замку, лондонського Тауера та в 
Единбурзькому замку пролунав 
41 гарматний залп. Королівська 
родина на своєму офіційному 
вебсайті відкрила електронну 
книгу співчуття і попросила всіх, 
хто бажає, віддати останню ша-
ну принцові Філіпу, не надсилати 
квітів на його похорон, а зробити 
благодійні пожертви. 

Данину пам’яті герцогові 
Единбурзькому віддали не ли-
ше провідні британські політики, 
а й весь світ. Індійський прем’єр-
міністр Нарендра Моді заявив: 
«Принц Філіп мав визначну вій-
ськову кар’єру і був ініціатором 
багатьох важливих громадських 
проєктів». Прем’єр-міністр Ав-
стралії Скотт Моррісон сказав, 
що герцог Единбурзький «був 
уособленням покоління, якого 
ми більше ніколи не побачимо». 

Глава канадського уряду 
Джастін Трюдо сказав: «Принц 
Філіп був людиною з великим 
покликанням та переконан-

нями. Він керувався почуттям 
обов’язку перед іншими». Пре-
зидент США Джо Байден зая-
вив: «Філіп із радістю присвятив 
себе жителям Великої Брита-
нії, Співдружності та своїй роди-
ні. Його спадщина житиме у всіх 
його благодійних починаннях».

Філіп одружився з тодішньою 
принцесою Єлизаветою 1947 ро-
ку, після служби на Королівсько-
му флоті під час Другої світової 
війни. У них народилося четверо 
дітей — Чарльз, Енн, Ендрю та 
Едвард, які подарували їм вось-
меро онуків та 10 правнуків.

Відтоді як Елізабет зійшла на 
престол у лютому 1952 року піс-
ля смерті батька Георга VI, Філіп 
ніс службу як чоловік королеви 
та сановний представник коро-
лівської родини. Протягом деся-
тиліть він супроводжував дружи-
ну на офіційних церемоніях, про-
вів тисячі заходів. Одного разу 
назвав себе «найдосвідченішим 
відкривачем меморіальних до-
щок», а королева називала його 
не інакше, як незмінним настав-
ником і своєю підтримкою. 

До акції долучилися Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, Державний секретар КМУ 
Олександр Ярема, представник влади та дипломатичного корпусу
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