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Міністр охорони здоров’я про те, що адаптивна модель 
карантинних заходів працює

Рейтинг паспортів: 
Україна прогресує

СВОБОДА ПЕРЕСУВАННЯ. Наша країна піднялася в рейтин-
гу паспортів світу на шість позицій і займає 35-те місце з можли-
вістю подорожувати без візи або з візою після прибуття в 136 кра-
їн. Про це свідчать дані індексу паспортів на II квартал від компа-
нії Henley & Partners, повідомляє УНІАН.

У період із січня по березень 2021 року Україна уклала безві-
зові угоди з Арубою, Кюрасао, Гренадою, Сен-Мартеном і Кариб-
ськими Нідерландами. 

Однак через карантинні обмеження у зв’язку з пандемією коро-
навірусу в багатьох країнах реальні можливості подорожувати для 
українців дуже обмежені. Міжнародні експерти сподіваються, що 
загальна вакцинація у країнах дає надію, що переміщення грома-
дян між ними знову стануть звичайним явищем. Хоч ніхто не очікує 
повернення до допандемічного рівня мобільності найближчим ча-
сом, перспективи здаються реальнішими, ніж кілька місяців тому.  
Японський паспорт, як і раніше, посідає перше місце в рейтингу,  
на другому — сінгапурський, на третьому — паспорти Німеччини 
і Південної Кореї.

МАКСИМ СТЕПАНОВ:

ЦИФРА ДНЯ

1,84 млн осіб 
становив пасажиропотік в аеропортах 

України у I кварталі. Це на 54,3% 
менше, ніж у відповідний період торік

«Ми вийшли на пік 
захворюваності, пік 
третьої хвилі. Зараз 

поступово ситуація почала 
стабілізуватися. Ми вже це 

бачимо по всіх регіонах, 
бачимо поліпшення по 

госпіталізації».

Гідна пенсія — не міф

РЕФОРМА. «УК» продовжує знайомити читачів  
із 10 запитаннями та відповідями, які підготувало 
Мінсоцполітики щодо накопичувальних пенсій
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Бібліотекарі Полтави в умовах 
карантину створили креативний 
простір для дітей, знайшовши 
для цього фінансування.  
Як їм це вдалося?

КУЛЬТУРА

Фахівці дедалі частіше 
вживають вислів «дефекти 
медичної допомоги». Чому їхня 
кількість постійно збільшується 
і як можна цьому запобігти?
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ЦИТАТА ДНЯ
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Харківщина почервоніла
COVID-19. З минулої неділі в області введено жорсткий карантин, 5000 ліжок забезпечено 
потоковим киснем або кисневими концентраторами

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

Те, що Харківщина не оми-
не «червоної» карантин-

ної зони, було цілком зрозумі-
ло ще за два-три тижні. Уже 
тоді катастрофічно не виста-

чало ліжко-місць в опорних лі-
карнях області й міста, кис-
ню і медперсоналу. Медики по-
ставали перед проблемою, ко-
го госпіталізувати насампе-
ред. Фактично всім хворим на 
коронавірусну недугу в легкій 
та середній формі приписува-

ли лікування вдома. Та й не ли-
ше легкохворим. Десятки по-
відомлень у соцмережах, роз-
повідей у громадському тран-
спорті чи в магазинах свідчили, 
що навіть у разі тяжкого пере-
бігу людям було нелегко про-
битися у стаціонари лікарень.  

Така ситуація склалася не тому, 
що медики черстві чи бездуш-
ні. Просто у стаціонарах не ви-
стачало і нині не вистачає місць 
для пацієнтів із COVID-19.

На початку третьої декади бе-
резня став свідком телефонної 
розмови головного лікаря однієї з 

опорних лікарень Харкова з по-
садовцями міськради. Під час 
нашої розмови про загрозу тре-
тьої хвилі пандемії та підготовку 
до цього колективу медзакладу 
пролунав дзвінок. Із пер-
ших слів стало зрозуміло, 
що телефонують відти.  



14 квітня 2021 року, середа, № 71 www.ukurier.gov.ua 11

ДОКУМЕНТИ

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

ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 березня 2021 р. № 243-р 
Київ

Про скасування деяких наказів центральних органів 
виконавчої влади

Скасувати накази центральних органів виконавчої влади як такі, що не відповіда-
ють статтям 7, 15, 19 та 23 Закону України «Про центральні органи виконавчої вла-
ди», за переліком згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 24 березня 2021 р. № 243-р

ПЕРЕЛІК 
наказів центральних органів виконавчої влади, що скасовуються як такі,  

що не відповідають статтям 7, 15, 19 та 23 Закону України «Про центральні органи 
виконавчої влади»

1. Наказ Державної служби інтелектуальної власності від 2 серпня 2013 р. № 407.
2. Накази Державної податкової служби:
від 15 червня 2020 р. № 277;
від 19 червня 2020 р. № 291.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 31 березня 2021 р. № 249-р 
Київ

Про затвердження консолідованого фінансового 
плану акціонерного товариства  

«Українська залізниця» на 2021 рік
Затвердити консолідований фінансовий план акціонерного товариства «Україн-

ська залізниця» на 2021 рік, що додається до оригіналу.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 31 березня 2021 р. № 256-р
СПИСОК 

студентів закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених 
сімей, яким призначено соціальну стипендію Верховної Ради України на 2021 рік

АЛІКІНА Дарина Ігорівна — студентка Національного університету кораблебуду-
вання імені адмірала Макарова (м. Миколаїв)

БАТОРА Амалія Анатоліївна — студентка Харківського національного університе-
ту міського господарства імені О. М. Бекетова

БІЛА Ірина Віталіївна — студентка Донецького національного університету імені 
Василя Стуса (м. Вінниця)

БІЛОУСОВА Ганна Олександрівна — студентка Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк Луганської області)

БОБІНА Валерія Костянтинівна — студентка Української інженерно-педагогіч-
ної академії (м. Харків)

ГАВЛЮК Єлизавета Ігорівна — студентка Вінницького торговельно-економіч-
ного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

ГІБА Аліна Вікторівна — студентка відокремленого структурного підрозділу 
«Економіко-правничий фаховий коледж Запорізького національного університе-
ту»

ГОЛЮК Надія Григорівна — студентка Національного університету  «Одесь-
ка юридична академія»

ГОРОБЕЙ Карина Русланівна — студентка відокремленого структурного під-
розділу «Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Київського 
національного торговельно-економічного університету»

ГРИНЬКЕВИЧ Юлія Романівна — студентка Національного університету  
«Львівська політехніка»

ГРИЦКО Ольга Сергіївна — студентка Львівського національного університету 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького

ДЕЛЬФАС Ірина Олегівна — студентка Національного університету  «Чернігівська 
політехніка»

ЗАХАРЧУК Ольга Вікторівна — студентка відокремленого структурного під-
розділу «Волинський фаховий коледж Національного університету харчових тех-
нологій»

ЗУБАР Діана Володимирівна — студентка Сумського державного університету
ІВАНОВ Владислав Володимирович — студент Одеської національної акаде-

мії харчових технологій
КАЛИНЮК Ірина Сергіївна  — студентка державного вищого навчального за-

кладу  «Ужгородський національний університет»
КІЯЩЕНКО Катерина Ігорівна — студентка державного закладу  «Дніпропе-

тровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»

НОСЕНКО Микита Олександрович — студент відокремленого структурного 
підрозділу  «Ногайський фаховий коледж Таврійського державного агротехно-
логічного університету імені Дмитра Моторного» (м. Приморськ Запорізької об-
ласті)

ОСТАПЧУК Марія Миколаївна — студентка Одеського національного медич-
ного університету

РАТУШНИЙ Роман Вікторович — студент Запорізького електротехнічного фа-
хового коледжу Національного університету  «Запорізька політехніка»

РЕТІЗНИК Микола Зурабович — студент відокремленого структурного під-
розділу «Херсонський політехнічний фаховий коледж Державного університету  
«Одеська політехніка»

РОСОХА Ангеліна Юріївна — студентка державного вищого навчального за-
кладу  «Ужгородський національний університет»

СВИРИДЕНКО Анастасія Сергіївна — студентка Морського фахового коледжу 
Херсонської державної морської академії

СЕРГІЄНКО Олександра Андріївна — студентка Національного медичного універ-
ситету імені О. О. Богомольця (м. Київ)

СИРВАТКА Юлія Михайлівна — студентка Львівського національного медич-
ного університету імені Данила Галицького

СОЛОВЙОВА Інеса Русланівна — студентка Національного університету  
«Одеська юридична академія»

СОТНИК Олеся Ігорівна — студентка Тернопільського національного педаго-
гічного університету імені Володимира Гнатюка

СТЕЦЬКО Ірина Павлівна — студентка Львівської національної музичної ака-
демії імені М. В. Лисенка

СУШКОВА Оксана Олександрівна — студентка Національного університету  
«Запорізька політехніка»

ФЕДОРОВА Альбіна В’ячеславівна — студентка Національного транспортно-
го університету (м. Київ)

ШАНГІНА Анна Анатоліївна — студентка Харківського національного автомо-
більно-дорожнього університету

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 31 березня 2021 р. № 257-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Міністерству освіти  

і науки на 2021 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити в межах 

загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2021 
рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків за програмою 2201260 
«Загальнодержавні заходи у сфері освіти» на суму 6 792,5 тис. гривень шляхом зменшення 
обсягу видатків споживання та збільшення видатків розвитку на зазначену суму.

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., 22.04.2021р.

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 тимчасово 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 на-
слідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — стат-

тею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — 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., 22.04.2021р

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 тимчасово 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 на-
слідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — стат-

тею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста,  
перекладача і експерта — статтею 327  КПК України.

Обвинувачений Кондяков Олександр Во-
лодимирович, 15.10.1948 р.н., зареєстрова-
ний за адресою: Російська Федерація, Мос-
ковська обл., Подольський район, м. Клімовск, 
Октябрьская площа, буд. 5, кв. 118, Вам необ-
хідно з’явитися на 16 год. 00 хв. 28.04.2021 до 
Ужгородського міськрайонного суду Закарпат-
ської області за адресою: м. Ужгород, вул. За-
горська, 53, для розгляду кримінального прова-
дження №22017070000000041 по суті, за озна-
ками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 
110 КК України (в редакції Закону № 1689-VІІ від 
07.10.2014) та ч. 3 ст. 110-2 КК України.

У разі неприбуття обвинуваченого згідно ст. 
323 КПК України судовий розгляд може здій-
снюватись за відсутності обвинуваченого.

Суддя Данко В.Й.
Обвинувачений Сверлович Владислав 

Юрійович, 04.01.1975 р.н., зареєстрова-
ний за адресою: Закарпатська обл., Пере-
чинський район, с. Дубриничі, вул. Підгорб-
на, 4, Вам необхідно з’явитися на 16 год. 
30 хв. 28.04.2021 до Ужгородського місь-
крайонного суду Закарпатської області  за 
адресою: м. Ужгород, вул. Загорська, 53, 
для розгляду кримінального проваджен-
ня №22015070000000125 по суті, за ознака-
ми вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 
110, ч.1 ст.338 КК України.

У разі неприбуття обвинуваченого згідно 
ст. 323 КПК України судовий розгляд може 
здійснюватись за відсутності обвинуваченого.

Суддя Данко В.Й.

Документи (статутні, правовстановлюю-

чі тощо) пов’язані з діяльністю Товариства з 

обмеженою відповідальністю «ВІП БІЛДІНГ 

ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41694281) 

втрачено (не виявлено).

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвинувальний 

акт із матеріалами судового провадження у кримінальному провадженні за  № 
52017000000000016 від 04 січня 2017 року за обвинуваченням Біленького Олек-
сія Юрійовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.5 
ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 09.06.2020 постановлено здійснювати 
спеціальне судове провадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням Бі-
ленького Олексія Юрійовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 01.03.2021 призначено судовий розгляд 
у кримінальному провадженні № 52017000000000016 від 04.01.2017 року. У зв’язку з 
чим викликається Біленький Олексій Юрійович, 07 серпня 1965 року народження, гро-
мадянин України, який народився в м. Москва Російської Федерації, що зареєстро-
ваний за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 13-19, кв.31, адреса останнього відомо-
го місця проживання: м. Київ, вул. Кловський узвіз, б.5, кв.10, який обвинувачується у 
вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, 
ч.3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, в судове засідання, яке відбу-
деться  20 квітня 2021 року о 08:00 год. у приміщенні Вищого антикорупційного суду 
(місто Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий суддя: Задорожна Л.І., судді: Шко-
дін Я.В., Федоров О.В.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загаль-
нодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином 
ознайомленим з її змістом.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
13.10.2020 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького міського нотаріального округу 

Луганської області Глаговською О.В. була заведена спадкова справа після смерті 
ПРОТАСОВОЇ НІНИ МИХАЙЛІВНИ, 22.04.1950 р.н., 

яка померла 16.04.2020р., місце народження: Луганська обл., Міловський р-н, с.Діброва, 
останнє місце реєстрації та проживання було за адресою: м. Луганськ, Луганської обл., кв. 
Зарєчний, буд.13, кв.130. Для встановлення кола спадкоємців після смерті Протасової Ніни 
Михайлівни, всіх спадкоємців, які бажають прийняти спадщину в тому числі, які були заре-
єстровані з померлою на день її смерті та представників малолітніх, недієздатних спадкоєм-
ців, а також спадкоємців за заповітом, прошу з’явитися до приватного нотаріуса Глаговської 
О.В. за адресою: Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, вул.Менделєєва, 31/1, інакше спадщина 
буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину подавши заяву нотаріусу.

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК»
Номер лота: G3N019542
Короткий опис активів (майна) в лотах: Легковий автомобіль Skoda Superb Classic 1,8, 

2007р.в. та основні засоби 118 позицій
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

 29.04.2021

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону

Точний час початку проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону по кожному лоту 
вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лотів https://www.fg.gov.ua/passport/49340

Відповідно до Рішення єдиного учасни-
ка від 01.04.2021 Товариство з обмеже-
ною відповідальністю «Авена-Україна» (код 
ЄДРПОУ 37391523) добровільно припиняє 
свою діяльність і ліквідується.

Ліквідатором призначено Лисечко Кате-
рину Євгенівну.

Вимоги до ТОВ «Авена-Україна» прийма-
ються до відома Ліквідатора до 01.06.2021 
за адресою: Україна, 01601, місто Київ, вул. 
Еспланадна, будинок 20, офіс 202.

РОЗШУКУЄТЬСЯ 
Кокотов Олег Миколайович,

27.06.1978 року народження у зв’язку з тим, 
що місце його знаходження невідоме з 2016 
року. Усіх, хто має інформацію про його міс-
це перебування, просимо повідомити за  те-
лефоном  095 702 76 86.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області перебуває обвинувальний акт у кримінальному прова-
дженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22020050000000183 від 21 жовтня 2020 року у кримінальному прова-
дженні за обвинуваченням Гнатовського Федора Костянтиновича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Суд викликає обвинуваченого Гнатовського Федора Костянтиновича, 
06.12.1985 р.н., який зареєстрований за адресою: Донецька область, м. 
Донецьк, вул. Куйбишева, буд.179, кв.68, для участі в підготовчому су-
довому засіданні, яке відбудеться 20 квітня 2021 року о 09 годині 00 
хвилин, у приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області за адресою: 85110, м. Костянтинівка, пр-т. Ломоносова, 
157, корпус 2, зал судового засідання № 7.

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення йо-
го у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здій-
снення спеціального досудового розслідування чи спеціального судо-
вого провадження.

Справа розглядатиметься суддею Орчелота А.В.

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-
ласті (84100 м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходить-
ся кримінальне провадження № 2202105000000062 (номер справи 
1-кп/243/588/2021) за обвинуваченням Швидкого Олексія Володимиро-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-
3 ч.1, 110 ч. 2 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Гон-
чарова А.О. викликає підозрюваного Швидкого Олексія Володимиро-
вича, 25.01.1984 р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: м. 
Шахтарськ, Донецька область, Слов’янський район, вул. Леніна, буд. 18, 
кв.97 у підготовче судова засідання, яке відбудеться 21.04.2021 року о 
15 год. 30 хв. у залі судового засідання № 5.

Якщо обвинувачений до якого не застосовано запобіжний захід у ви-
гляді тримання під вартою, не прибуде за викликом у судове засідання, 
суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вжи-
ває заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має пра-
во постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про на-
кладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому гла-
вами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 15 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

Велика Британія повертається до життя 
після локдауну

ПАНДЕМІЯ. Магазини, трена
жерні зали, паби й салони кра
си у Великій Британії відчинили 
двері для клієнтів після трьох мі
сяців локдауну. Як повідомляє 
ВВС, у понеділок уранці, попри 
холодну погоду, біля дверей ма
газинів вишикувалися черги з 
тих, хто скучив за справжнім, а 
не віртуальним шопінгом. 

Магазини й паби у країні бу
ло зачинено від початку січня, 
відколи Велика Британія ввела 
третій жорсткий локдаун, щоб 
боротися з черговою хвилею 
коронавірусу. Суворі обмежу
вальні заходи й активна націо
нальна кампанія з вакцинації 
дали результати, і останні тиж
ні у країні спостерігається істот
не скорочення кількості хворих 
та померлих.  

Британська влада сподіва
ється, що люди активно відвіду

ватимуть магазини і, звичайно, 
не оминатимуть паби. Проте це 
мала втіха для тих підприємств, 
які не витримали третього лок
дауну. За підрахунками Форуму 
британських пабів, за останній 

рік щонайменше 2 тисячі пабів 
збанкрутували. Назавжди за
чинили двері й чимало дрібних 
крамниць, попри  державні про
грами, спрямовані на допомогу 
бізнесу під час пандемії. 

Британські магазини за час 
пандемії втратили майже 30 
мільярдів фунтів стерлінгів — 
41,2 мільярда доларів. А згідно 
з даними Британського консор
ціуму роздрібної торгівлі, в пері
од із грудня 2019го по грудень 
2020 року в країні було втраче
но 67 тисяч робочих місць.

Хоч британські паби і від
чинилися для спраглих клієн
тів, чимало обмежень залиша
ється. Наприклад, у пабах до
зволено обслуговувати клієн
тів лише на терасах. Тож бри
танцям доведеться витримува
ти прохолодну весняну погоду 
заради кухля пива. Але, як під
рахувала Британська асоціація 
пива та пабів, за цієї умови ли
ше 40% закладів відчинились, 
оскільки у решти недостатньо 
або зовсім немає столиків про
сто неба. 

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

У Бразилії з’явиться 
ще одна знакова 
статуя Ісуса Христа

ТУРИСТСЬКІ ПРИНАДИ. Величезну статую Ісуса Христа бу
дує в Енкантадо, маленькому містечку в найпівденнішому шта
ті Бразилії РіоГрандедуСул, місцева організація «Асоціація 
друзів Христа».  Обіцяють, що вона буде вищою за знамениту 
скульптуру в РіодеЖанейро. Статуя «ХристосЗаступник» бу
де зі сталі та бетону, її висота становитиме 43 метри, що май
же на п’ять метрів більше, ніж  висота скульптури ХристаСпа
сителя в Ріо.

Це робота скульптора Генесіо Гомеса Моури та його сина 
Маркуса. Голову й руки фігури Христа встановили 6 квітня, а 
будівництво, яке розпочалося в липні 2019го, має бути завер
шено до кінця цього року, повідомляє CNN. Вартість скульпту
ри становить близько  353 тисячі доларів, і організація збирає 
пожертви для завершення проєкту.

Усередині статуї буде встановлено ліфт, який доставлятиме 
туристів на оглядовий майданчик, розташований на рівні сер
ця Христа. 

«Це буде панорама за склом, звідки люди зможуть знімати 
долину», — розповів керівник проєкту Артур Лопес де Соуза. 
Він сподівається, що відкриття статуї Христа сприятиме прито
ку туристів у регіон неподалік кордону Бразилії з Уругваєм та 
Аргентиною.

Очільникові Європейської ради не хочуть 
пробачити протокольну помилку

ДИПЛОМАТІЯ. Європейські 
жіночі асоціації звернулися до 
президента Європейської ради 
Шарля Мішеля із закликом по
дати у відставку після «софа
гейту». Так у європейських ЗМІ 
називають інцидент, який тра
пився під час візиту до Анкари 
Шарля Мішеля та очільниці Єв
рокомісії  Урсули фон дер Ляєн. 
Після церемонії рукостискання 

лідери ЄС і президент Туреччи
ни  Реджеп Таїп Ердоган мали 
сісти у крісла для ведення пе
реговорів. Проте з’ясувалося, 
що крісел тільки два, які зайня
ли Мішель та Ердоган. А Урсу
ла фон дер Ляєн, яка розгубле
но постояла перед чоловіками у 
кріслах кілька секунд, була зму
шена сісти на софу, що стояла 
поодаль. 

Петиція, яку розпочали жіно
чі організації, отримала понад 
2,5 тисячі підписів менш ніж за 
два дні в Бельгії, Франції, Італії 
й навіть за межами Євросою
зу. Її започаткував фонд «Міле
ніум», який опікується правами 
і можливостями жінок. У пети
ції вказано «три великі помил
ки», яких припустився Шарль 
Мішель під час зустрічі із прези

дентом Туреччини, а це «обра
за для всіх жінок». Вчинок пре
зидента ЄС, на думку авторок 
петиції, суперечить диплома
тичному протоколу, принципам 
ЄС і правам людини, зокрема 
жінок. Вони додали, що непе
реконливі виправдання Шарля 
Мішеля не змінять негативного 
враження, яке інцидент справив 
на громадян ЄС та решти світу.

У Мадриді зупинили аукціон через можливий 
шедевр Караваджо

МИСТЕЦТВО. Іспанія забло
кувала продаж на аукціоні в Ма
дриді картини «Коронація терно
вим вінком», яка, за припущен
ням експертів, може бути давно 
втраченим шедевром італійсько
го художника епохи відроджен
ня Караваджо. Початкова ціна 
картини становила півтори ти
сячі євро. Якщо автором роботи 
справді виявиться Мікеландже
ло да Караваджо, то її вартість 
може сягати 150 мільйонів євро. 
Картина проходить експертизу.  

Твір XVII століття зображує Ісу
са перед розп’яттям. Згідно з ка
талогом аукціону, авторство на
лежить іспанському художникові 
Хосе де Рібера. Через побоюван
ня, що роботу можуть продати за 

кордон, іспанський уряд опера
тивно вирішив заблокувати аук
ціон за кілька годин до того, як 
картина мала  піти з молотка.

«Експерти почали вивчати 
картину, щоб точно встановити, 
хто її написав. Зараз у нас немає 
додаткової інформації. Картину 
оголошено такою, яку не мож
на вивезти з Іспанії», — заяви
ла речниця аукціонного будинку 
«Ансорена» в Мадриді, повідом
ляє AFP.  

Екстрені переговори в уря
ді відбулися після того, як музей 
Прадо в Мадриді повідомив іс
панське міністерство культури, 
що у нього «достатньо докумен
тальних і стилістичних доказів, 
щоб вважати, що картина мо

же бути оригінальною роботою 
Караваджо». Експерти викорис
товують різні методи для визна
чення авторства творів образот
ворчого мистецтва. Серед них 
судовомедична експертиза по
лотна та фарби, щоб визначити 
їхній вік, стиль епохи, коли її бу
ло створено, техніку художника 
чи його учнів.

Раніше не відомий шедевр 
Караваджо знаходять не впер
ше. 2014 року версію карти
ни «Джудіт, яка відсікає голову 
Голоферна» знайшли під ста
рим матрацом на горищі будин
ку в Тулузі у Франції. Її орієнтов
на вартість становила 170 міль
йонів доларів. Картину придбав 
анонімний іноземний покупець 

за кілька днів до того, як її мали 
продати на аукціоні.

Справжнє ім’я Караваджо — 
Мікеланджело Мерізі. Він наро
дився 1571го або 1573 року. 
Місце його народження точно не 
відоме. Митець прожив бурхли
ве життя, померши за загадко
вих обставин 38річним. Він був 
відомим розбишакою, часто по
трапляв до в’язниці й навіть убив 
людину. Кілька останніх років 
життя провів на півдні Італії, пе
реховуючись від правосуддя. По
мер дорогою в Рим, куди їхав, 
щоб просити про помилування. 
Караваджо започаткував техні
ку барокового живопису, відому 
як світлотінь, у якій світло й тінь 
різко контрастують.

Прем’єрка Норвегії влаштувала вечірку  
попри локдаун

ЗАКОН ДЛЯ ВСІХ. Прем’єр
міністра Норвегії Ерну Соль
берг оштрафували на 20 тисяч 
крон — дві тисячі євро за пору
шення обмежувальних норм. 
Очільниця норвезького уряду 
скликала сімейну вечірку з на
годи свого 60річчя.

Святкування відбулося в 
ресторані ще наприкінці люто
го. На нього було запрошено 

13 членів родини, а норми лок
дауну, встановлені в Норвегії, 
дозволяють збирати за столом 
не більш як десять осіб. Цікаво, 
що сама Сольберг на вечері в 
ресторані не була, бо відвідува
ла лікаря, повідомляє ВВС.  

«Виходить, якщо закон одна
ковий для всіх, але не всі перед 
ним рівні», — обурився глава 
поліції Осло Оле Северуд на 

пресконференції, скликаній із 
цієї нагоди наприкінці минуло
го тижня. Він заявив, що Ерна 
Сольберг — одна з головних 
фігур у країні й неодноразово 
сама наполягала на жорстких 
урядових рішеннях щодо стри
мування пандемії.

Минулого місяця Ерна Сол
берг перепросила співвітчиз
ників у дописі на Facebook, 

визнавши, що норвежці були 
справедливо розгнівані й роз
чаровані її діями. 

Як повідомляють ЗМІ, у 
центр розслідування влади не 
потрапила ще одна святкова 
вечірка, яку прем’єрка органі
зувала після родинної зустрічі 
у ресторані. На неї Солберг зі
брала 14 друзів в орендованій 
квартирі.

Британці вирушили активно відвідувати магазини
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