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Правильний шлях до успішного завершення реформи  
з децентралізації

ОЦІНКА. Група послів країн «Вели
кої сімки» з підтримки реформ в Укра
їні підтримали запропоновані зміни до 
нашої Конституції як основу для по
дальших консультацій. У своїй спіль
ній заяві вони схвально оцінили зусил
ля щодо наближення тексту Основно
го Закону до положень Європейської 
хартії місцевого самоврядування. 
Ідеться про забезпечення належної 
ролі місцевого самоврядування, га

рантії адекватного фінансування для 
здійснення ними повноважень, визна
чення прав і обов’язків та створення 
належної системи нагляду. 

«Послідовна висока оцінка послів 
країн «Великої сімки» підтверджує, 
що Україна обрала правильний шлях 
і впевнено рухається до успішного за
вершення реформи з децентраліза
ції. Перед нами стоїть надважливе за
вдання — внесення змін до Конститу

ції. Вони закріплять перехід до децен
тралізованої моделі держави, ство
рять фінансову основу для ефектив
ного розвитку територіальних громад, 
а також допоможуть переформувати 
місцеві державні адміністрації на пре
фектури тощо», — наголосив міністр 
розвитку громад та територій Олексій 
Чернишов.

Минулого тижня Комітет Верховної 
Ради з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобу
дування оприлюднив проєкт змін до 
Конституції в частині децентралізації. 
Ідеться про дев’ять статей, які отри
мають нові редакції. Це стало підсум
ком масштабних консультацій влади 
з місцевим самоврядуванням та їхні
ми асоціаціями, які тривали протягом 
майже двох років. 

«Посли країн «Великої сімки» приді

ляють пильну увагу впровадженню ре
форми з децентралізації в Україні, якій 
країни «Великої сімки» надають прак
тичну та фінансову підтримку. Посли 
підтримують запропоновані зміни до 
Конституції України в частині децентра
лізації як добру основу для консультацій 
щодо кінцевого варіанта змін», — цитує 
пресслужба міністерства текст спільної 
заяви групи послів «Великої сімки» з під
тримки реформ в Україні.

Прем’єр-міністр Польщі про небезпеку газогону для ЄС  
і необхідність відмови від його запуску

Міненерго 
розрахувалося  
з шахтарями 

ЗАРПЛАТА. Близько 700 мільйонів гривень із цього тижня за
плановано перерахувати на державні вуглевидобувні підпри
ємства. Такої домовленості досягнуто з керівництвом Центр
енерго. Керівники шахт мають використати ці кошти для виплат 
заробітної платні шахтарям. У Міненерго звернулися із закликом 
до профільних профспілок до співпраці щодо максимально про
зорого інформування працівників вуглевидобувних підприємств 
стосовно планових виплат. Профспілки так само мають долу
читися до контролю за виконанням принципу 80/20, повідомляє 
пресслужба відомства. Ідеться про рішення Кабінету Міністрів, 
за яким 80% всіх отриманих коштів керівництво шахт має спря
мовувати саме на виплату заробітних плат шахтарям.

Міненерго забезпечило надання додаткових коштів на 
зарплати шахтарям. У грудні на це буде спрямовано ще 
близько 90 мільйонів гривень, які з ініціативи Міненерго пе
рерозподілено з інших бюджетних програм міністерства за 
рахунок економії коштів. Міненерго забезпечило в повному 
обсязі виплату держпідтримки шахтарям на 2021 рік із ко
штів держбюджету.

МАТЕУШ МОРАВЕЦЬКИЙ:

ЦИФРА ДНЯ

150 млн дол.
додатково профінансує Світовий банк 
для проєкту «Екстрене реагування на 

COVID-19 і вакцинація в Україні»   

«Ми вказуємо на ризики, 
можливість шантажу 

й затягування 
енергетичної петлі  

на шиї нашого  
сусіда — України». 

Пенсійні накопичення: 
від моди до норми

ЕКСПЕРИМЕНТ. Міністерство соціальної політики роз’яснило, 
як реалізовуватимуть програму додаткового соцзахисту 
працівників підприємств, що підпадають під велику 
приватизацію 
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ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Передбачено внести зміни 
до Закону «Про захист прав 
споживачів», що зменшують 
розміри штрафів для 
суб’єктів господарювання

НОРМОТВОРЧІСТЬ

Про довгоочікувану реконструкцію 
Бортницької станції аерації 
розповідає заступник 
генерального директора 
Київводоканалу

ЦИТАТА ДНЯ
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ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про реалізацію експериментального 
проекту будівництва Великої 
кільцевої автомобільної дороги 
навколо м. Києва»
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оголошення

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

Оголошення № 286/5/6675-НЕР 
про результати проведення конкурсу щодо закупівлі 
квартир на умовах пайової участі та на вторинному 

ринку в регіонах України
1. Замовник:
1.1. найменування: Міністерство оборони України;
1.2. ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034022;
1.3. місцезнаходження: Повітрофлотський проспект, 6, м. Київ, 

03168.
2. Опис предмета конкурсу:
2.1. найменування предмета закупівлі: закупівля квартир на умовах 

пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України;
2.2. міста і регіони України, де планувалось закупити квартири, та 

їх кількість: лот 1 — м. Вінниця, до 30 квартир; лот 2 — м. Луцьк, до 
30 квартир; лот 3 — м. Дніпро, до 30 квартир; лот 4 — м. Ужгород, до 
50 квартир; лот 5 — м. Житомир, до 30 квартир; лот 6 — м. Запоріж-
жя, до 30 квартир; лот 7 — м. Івано-Франківськ, до 30 квартир; лот 8 — 
м. Київ, до 100 квартир; лот 9 — м. Кропивницький, до 30 квартир; лот 
10 — м. Львів, до 100 квартир; лот 11 — м. Миколаїв, до 50 квартир; 
лот 12 — м. Одеса, до 100 квартир; лот 13 — м. Полтава, до 50 квар-
тир; лот 14 — м. Рівне, до 30 квартир; лот 15 — м. Суми, до 10 квартир; 
лот 16 — м. Тернопіль, до 30 квартир; лот 17 — м. Харків, до 100 квар-
тир; лот 18 — м. Херсон, до 30 квартир; лот 19 — м. Хмельницький, до 
30 квартир; лот 20 — м. Черкаси, до 30 квартир; лот 21 — м. Чернівці, 
до 30 квартир; лот 22 — м. Чернігів, до 30 квартир; лот 23 — м. Ковель 
Волинської області, до 15 квартир; лот 24 — м. Коломия Івано-Фран-
ківської області, до 15 квартир; лот 25 — м. Біла Церква Київської об-
ласті, до 30 квартир; лот 26 — м. Бровари Київської області, до 30 квар-
тир; лот 27 — м. Білгород-Дністровський Одеської області, до 30 квар-
тир; лот 28 — смт Таїрове, с. Крижанівка, с. Фонтанка, смт Авангард, 
смт Хлібодарське Одеської області, до 30 квартир; лот 29 — м. Кривий 
Ріг Дніпропетровської області, до 30 квартир; лот 30 — м. Маріуполь 
Донецької області, до 30 квартир; лот 31 — м. Умань Черкаської облас-
ті, до 15 квартир;

2.3. терміни передачі квартир та оформлення права власності на 
квартири за Державою Україна в особі Міністерства оборони України: 
на вторинному ринку — до 23.12.2021; на умовах пайової участі тер-
міни передачі квартир — до 15.04.2022, оформлення права власнос-
ті — до 30.04.2022.

3. Інформування про процедуру закупівлі:
3.1. адреса веб-сайту, на якому Замовником розміщується інформа-

ція про конкурс: www.mil.gov.ua, розділ «Державні закупівлі» — Кон-
курсна комісія з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир;

3.2. дата оприлюднення та номер оголошення про проведення кон-
курсу, опублікованого в засобах масової інформації: № 286/5/6145-НЕР 
у газеті «Урядовий кур’єр» від 20.11.2021 № 224 (7092).

4. Результат проведення конкурсу:
4.1. дата визначення переможця конкурсу, який подав найвигіднішу 

конкурсну пропозицію: 09.12.2021;
4.2. конкурс відмінено за лотами:
4.2.1. лот 1 — м. Вінниця, до 30 квартир; лот 3 — м. Дніпро, до 30 

квартир; лот 5 — м. Житомир, до 30 квартир; лот 6 — м. Запоріжжя, 
до 30 квартир; лот 7 — м. Івано-Франківськ, до 30 квартир; лот 8 —  
м. Київ, до 100 квартир; лот 9 — м. Кропивницький, до 30 квартир; лот 
10 — м. Львів, до 100 квартир; лот 11 — м. Миколаїв, до 50 квартир; 
лот 12 — м. Одеса, до 100 квартир; лот 13 — м. Полтава, до 50 квартир; 
лот 15 — м. Суми, до 10 квартир; лот 16 — м. Тернопіль, до 30 квартир; 
лот 18 — м. Херсон, до 30 квартир; лот 19 — м. Хмельницький, до 30 
квартир; лот 20 — м. Черкаси, до 30 квартир; лот 22 — м. Чернігів, до 
30 квартир; лот 23 — м. Ковель Волинської області, до 15 квартир; лот 
25 — м. Біла Церква Київської області, до 30 квартир; лот 26 — м. Бро-
вари Київської області, до 30 квартир; лот 27 — м. Білгород-Дністров-
ський Одеської області, до 30 квартир; лот 28 – смт Таїрове, с. Крижа-
нівка, с. Фонтанка, смт Авангард, смт Хлібодарське Одеської області, до 
30 квартир; лот 29 — м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, до 30 
квартир; лот 30 — м. Маріуполь Донецької області, до 30 квартир; лот 
31 — м. Умань Черкаської області, до 15 квартир — оскільки подано 
для участі у конкурсі менше двох конкурсних пропозицій;

4.2.2. лот 17 — м. Харків, до 100 квартир; лот 21 — м. Чернівці, 
до 30 квартир — у зв’язку з відхиленням усіх конкурсних пропозицій;

4.2.3. лот 14 — м. Рівне, до 30 квартир — у зв’язку з допущенням 
до оцінки конкурсних пропозицій менше ніж двох учасників.

5. Інформація про переможців конкурсу:
Лот 2 — м. Луцьк, до 30 квартир:
Пропозиція 8.2. ПрАТ «Луцьксантехмонтаж № 536», предмет заку-

півлі: 4 квартири у м. Луцьк Волинської області, проспект Перемоги, 
буд. 34-б;

Пропозиція 7.2. ПП «РСБ ФАСАД», предмет закупівлі: 6 квартир 
у м. Луцьк Волинської області, з них: по вул. Глушець, буд. 40 — 3 квар-
тири, по вул. Залізнична, буд. 20 — 2 квартири, по проспекту Перемо-
ги, буд. 34-а — 1 квартира.

Лот 4 — м. Ужгород, до 50 квартир:
Пропозиція 14.4. ФО Цап Оксана Василівна, предмет закупівлі: 

2 квартири у м. Ужгород Закарпатської області, вул. Тлехаса, буд. 16;
Пропозиція 15.4. ПП ФІРМА «КАРПАТИ-УКР», предмет закупівлі: 

13 квартир у м. Ужгород Закарпатської області, вул. Котляревського 
Івана, буд. 10а.

Лот 24 — м. Коломия Івано-Франківської області, до 15 квартир:
Пропозиція 9.24. ПВКП «Житлобуд», предмет закупівлі: 15 квар-

тир у м. Коломия Івано-Франківської області, вул. Б. Хмельницького, 
буд. 141 (ІІ черга будівництва).

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
В провадженні Артемівського міськрайонного суду Донецької об-

ласті перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням Дада-
шова Ордаша Саліховича, Коваленка Романа Олексійовича, Новікова 
Сергія Миколайовича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Відповідно до вимог частини 8 ст.135 КПК України, Артемівський 
міськрайонний суд Донецької області (суддя Шевченко Л. B.) викликає 
обвинуваченого Коваленка Романа Олексійовича, 08.11.1970 року на-
родження, уродженця м. Донецьк Донецької області держави Україна, 
місце реєстрації та проживання: м. Донецьк, проспект 25-річчя РККА, 
будинок 7, квартира 32, в судове засідання 21 грудня 2021 року о 9 год. 
00 хв., 12 січня 2022 року о 9 год. 00 хв. та 28 січня 2022 року об 11 год. 
00 хв. для розгляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 
за № 22019050000000275 (справа 263/10183/20).

Явка в судове засідання с обов’язковою.
Згідно абз. 2 ч. 8 ст. 135 КПК України особа вважається такою, яка 

належним чином повідомлена про виклик, з моменту опублікування 
повістки про її виклик у засобах масової інформації загальнодержав-
ної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Гене-
рального прокурора.

У разі неприбуття в судове засідання на виклику суду без поважних 
причин, перелік яких наведений у ст.138 КПК України, настають наслід-
ки, передбачені ст. 139 КПК України.

Судові засідання призначені та відбудуться в залі судових засідань 
Артемівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: До-
нецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Янукович Віктор Федорович, 09.07.1950 р.н.,

відповідно до вимог  ст.ст. 134, 135 КПК України Вам необхідно 
з’явитися 17 грудня 2021 року о 9 год. 00 хв. до Державного бюро роз-
слідувань за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 524 для 
отримання, відповідно до ч. 3 ст. 295 КПК України, клопотання про-
довження строку досудового розслідування у кримінальному прова-
дженні № 42017000000002661 від 16.08.2017.

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

Слідчий ДБР О. Юрчук  
тел. 365-40-00

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Кобзар Костянтин Миколайович, 25.12.1969 р.н.,

відповідно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК України Вам необхідно 
з’явитися 17 грудня 2021 року о 9 год. 30 хв. до Державного бюро роз-
слідувань за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 524 для 
отримання, відповідно до ч. 3 ст. 295 КПК України, клопотання про-
довження строку досудового розслідування у кримінальному прова-
дженні № 42017000000002661 від 16.08.2017.

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

Слідчий ДБР О. Юрчук 
тел. 365-40-00

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
підозрюваного при здійсненні спеціального досудового 

розслідування

Підозрюваному Шаповалову Олегу Юрійовичу, 13.07.1981 року 

народження, зареєстрованому за адресою: Луганська область, Ал-

чевський район, селище Старе, вулиця 50 років Жовтня, 2/11, ко-

лишня назва — Луганська область, Перевальський район, сели-

ще Червоний Прапор,  вулиця 50 років Жовтня, 2/11, на підставі 

ст.ст. 133, 135 та 297-5 КПК України, необхідно з’явитись 30.12.2021 

о 10 год. 00 хв. в кабінет № 311 слідчого відділу Управління Служ-

би безпеки України в Тернопільській області, до старшого слідчо-

го в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області підполков-

ника юстиції Вигонного А. М. за адресою: м. Тернопіль, проспект 

Степана Бандери, 21, тел.: (0352) 279-216, для участі у проведен-

ні слідчих дій, а також для виконання вимог ст. 290 КПК України, у 

кримінальному провадженні № 22020210000000024 від 20.10.2020, за  

підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого   

ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Для відома: старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тер-

нопільській області Вигонний Андрій Миколайович, у відповідності до 

вимог ч. 6 ст. 297-4 КПК України повідомляє, що 07.12.2021 слідчим 

суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської облас-

ті постановлено ухвалу про дозвіл на здійснення спеціального досу-

дового розслідування стосовно підозрюваного у вчиненні злочину, пе-

редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України Шаповалова Олега Юрійовича, 

13.07.1981 року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська 

область, Алчевський район, селище Старе,  вулиця 50 років Жовтня, 

2/11, колишня назва — Луганська область, Перевальський район, се-

лище Червоний Прапор,  вулиця 50 років Жовтня, 2/11.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Громадянка Бичихіна Олена Анатоліївна, 05.05.1972 р.н., відпо-

відно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися  
17 грудня 2021 року о 12 год. 00 хв. до Національного антикорупцій-
ного бюро України за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, ка-
бінет №437, тел. +380443644299, для проведення допиту в якості пі-
дозрюваної у кримінальному провадженні № 12017040000000531 від 
06.03.2017 при здійсненні спеціального досудового розслідування.

Відповідно до статті 138 КПК України поважними причини непри-
буття особи на виклик є: 1) затримання, тримання під вартою або від-
бування покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії 
закону або судового рішення; 3) обставини непереборної сили (епіде-
мії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсут-
ність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок від-
рядження, подорожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закла-
ді охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови не-
можливості тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть близьких ро-
дичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньо-
му життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 8) інші об-
ставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Згідно зі статтею 139 КПК України, якщо підозрюваний, обвинуваче-
ний, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної 
особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановлено-
му цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтверджен-
ня отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом 
іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив 
про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стяг-
нення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого, про-
курора; від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездат-
них осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду. У ви-
падку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрювано-
го, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід. За злісне 
ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встанов-
лену законом.

Детектив Національного бюро Першого відділу детективів  
Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів  

Національного антикорупційного бюро України В. Крютченко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Іванов Сергій Миколайович, 17.06.1964 р.н.,

відповідно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК України Вам необхідно 
з’явитися 17 грудня 2021 року о 10 год. 30 хв. до Державного бюро 
розслідувань за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 524 для 
отримання, відповідно до ч. 3 ст. 295 КПК України, клопотання про-
довження строку досудового розслідування у кримінальному прова-
дженні № 42017000000002661 від 16.08.2017.

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

Слідчий ДБР О. Юрчук 
тел. 365-40-00

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Бернацький Сергій Володимирович, 16.02.1972 р.н.,

відповідно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК України Вам необхідно 
з’явитися 17 грудня 2021 року о 10 год. 00 хв. до Державного бюро 
розслідувань за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 524 для 
отримання, відповідно до ч. 3 ст. 295 КПК України, клопотання про-
довження строку досудового розслідування у кримінальному прова-
дженні № 42017000000002661 від 16.08.2017.

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

Слідчий ДБР О. Юрчук 
тел. 365-40-00

ПОВІСТКА 
про виклик Пахоленка В. В.

Громадянин України Пахоленко Валентин Вікторович, 17.04.1978 
року народження, зареєстрований за адресою: м. Луганськ, кв. Кома-
рова, буд. 3А, кв. 16.

Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, 17 грудня 2021 року 
о 12.00 год. Вам необхідно з’явитися в каб. № 303 слідчого відділу УСБУ 
в Тернопільській області до старшого слідчого в ОВС Цимбалюка Ігоря 
Івановича, за адресою: м. Тернопіль, проспект Степана Бандери, 21, тел. 
(0352) 52-12-54, для участі в проведенні слідчих та процесуальних дій, 
зокрема, для допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні 
№22020210000000027 від 03.12.2020, за ознаками вчинення кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Разом з цим повідомляємо, що у разі не прибуття на виклик слідчо-
го без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК Украї-
ни, настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Обвинувачений Журов Андрій Андрійович, 24.04.1993 року народження, 

відповідно до ст. ст. 134, 135, 323 КПК України викликається на 09 год. 30 
хв. 11 січня 2022 року до Хмельницького міськрайонного суду (м. Хмель-
ницький, вул. Кам’янецька, 117, 2 поверх, каб. № 3), головуючий суддя  
Антонюк О. В., тел. (0382) 67-15-64 для проведення підготовчого судово-
го засідання у кримінальному провадженні № 22019240000000041 зa ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Поважні причини неприбуття особи на виклик перед-
бачені у ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик передбачені у  
ст. 139 КПК України.

Втрачені суднові документи, 

а саме свідоцтво про право власності та свідоцтво про право 

плавання під Державним Прапором України, свідоцтво 

про придатність малого судна до плавання та технічний талон 

на судно бортовий № uа1269МА, що належить 

Романову Олександру Анатолійовичу, вважати недійсними.

Втрачений атестат про повну загальну середню освіту серія КВ 
49852167, виданий гімназією №283 II-III ступенів Деснянського району  
міста Києва 27 червня 2017 р. на ім’я Землянський Валерій Вячеславо-
вич, вважати недійсним. 

Я, Радченко З. І., приймаю у спадок 1/4 будинку №5 

по вул. Сеченова в м. Харкові. Претензії приймаються 

до 20.12.2021 року за тел. 0970320491, та за адресою.
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Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

Гаррі Поттер б’є рекорди аукціонів

ЛІТЕРАТУРА. Перше видан-
ня книжки у твердій обкладин-
ці «Гаррі Поттер і філософський 
камінь» — першої із серії про 
юного чарівника британської 
письменниці Джоан Роулінг бу-
ло продано під час аукціону за 
рекордно високу ціну.

Книжку, вперше опубліко-
вану 1997 року, продали на 
торгах аукціонного будин-
ку Heritage Auctions з Теха-
су (США) за 471 тисячу дола-
рів. «Це не лише найдорожча 
книжка про Гаррі Поттера, яку 
коли-небудь продано, а й ко-
мерційно найдорожчий опублі-
кований художній твір ХХ сто-
ліття», — зазначила виконав-
чий віцепрезидент Heritage 
Auctions Джо Маддалена.

Першу літературну спро-
бу письменниці-початківиці 
Джоан Роулінг відхилило по-
над десяток видавців. У її та-
лант повірило лише видав-
ництво Bloomsbury і виріши-
ло видати книжку «Гаррі Пот-
тер і філософський камінь» 
у 500 примірниках у твердій 
палітурці. Більшість із них бу-
ло призначено для публічних 
бібліотек. Тож коли на аук-
ціонах з’являлося це видан-
ня, то воно ставало предме-
том палких торгів. На почат-
ку 2021 року два примірники 
першої книжки про Гаррі Пот-
тера продали за майже 140 
тисяч доларів. 

На нинішньому аукціоні, 
який проходив у гібридному 

режимі — онлайн і за особис-
тої присутності, стартова ціна 
першого роману серії, що здо-
була всесвітнє визнання, ста-
новила 75 тисяч доларів. Піс-
ля тривалих торгів, коли бу-
ло оголошено остаточну ці-
ну, аукціонний зал вибухнув 
оплесками.

Книжку продали в межах 
торгів Heritage Auctions Firsts 
Into Film. На них було вистав-
лено 69 рідкісних видань, за 
мотивами яких написано сце-
нарії та знято повнометражні 
фільми. «Гаррі Поттер і філо-
софський камінь» ожив на ве-
ликому екрані два десятиріччя 
тому. Сам фільм, які і книжка, 
що її було екранізовано, шале-
но популярний. Це демонструє 

силу поєднання літератури та 
кіно», — наголосила Джо Мад-
далена.

Роман про Гаррі Поттера був 
не єдиною проданою книжкою, 
яка встановила аукціонний ре-
корд. Трилогія англійського 
письменника Джона Толкіна 
«Володар перстнів» «Братство 
персня», «Дві вежі» та «По-
вернення короля», опублікова-
на між 1954 і 1955 роками, теж 
встановила рекорд на аукціоні. 
Книжки продали за 103 тисячі 
доларів. 

На торги виставили сім час-
тин дитячого роману-фентезі 
«Хроніки Нарнії» Клайва Льюї-
са, тритомник Джейн Остін «Ро-
зум і чуттєвість», роман Гарпер 
Лі «Убити пересмішника». 

У Бельгії рятують левеня з Росії
ПРАВА ТВАРИН. До цен-

тру порятунку тварин у бельгій-
ському місті Аудсбергенб про-
вінції Лімбург привезли 18-мі-
сячне левеня Сімба. Його до-
правили з Росії. Там левеня жи-
ло у жахливих умовах у неле-
гальному будинку розпусти в 
Підмосков’ї, повідомляє видан-
ня Brussels Times. 

У центрі порятунку тварин 
не змогли пояснити, як левеня 
опинилося в цьому сумнівно-
му закладі. «Вочевидь, у Росії 

можливі багато речей», — іро-
нізував у розмові з журналіс-
тами керівник центру Сіль Янс-
сен. Про те, що екзотичне ма-
ля мешкає в неналежних умо-
вах, дізналися російські захис-
ники тварин. Вони зв’язалися з 
європейськими колегами, котрі 
й порадили, як можна допомог-
ти левеняті. 

За словами Сіль Янссена, 
переїзд Сімби з Росії до Бель-
гії оплатила міжнародна бла-
годійна організації, яка опіку-

ється захистом тварин, Born 
Free Foundation. Хоч спер-
шу левеня планували відпра-
вити на батьківщину, в Аф-
рику, але це було неможли-
во зробити з Росії. Тому зо-
озахисники вирішили залу-
чити колег із Бельгії, звідки 
транспортувати тварину до 
Африки простіше. 

З Росії до Бельгії левеня по-
дорожувало машиною. Як роз-
повів Сіль Янссен, до кордону 
машина добралася без пригод, 

та на прикордонному переході 
водієві довелося чекати понад 
12 годин, доки було отримано 
остаточний дозвіл прикордон-
ників на ввезення лева на тери-
торію ЄС. 

Сімба проходить обов’яз-
ковий карантин і мешкає у тим-
часовій клітці у приміщенні. По-
тім його переведуть у просто-
рий вольєр на вулиці. Там він 
житиме доти, доки не вирішать 
усі деталі його наступної подо-
рожі до Африки.

Символічний штраф за зірване змагання  
і травми спортсменів

НЕБЕЗПЕЧНІ ВБОЛІВАЛЬ-
НИКИ. Суд Франції покарав 
жінку, яка цього літа спричини-
ла масове зіткнення спортсме-
нів на велогонці Тур де Франс, 
штрафом 1200 євро. Ще суд 
зобов’язав 31-річну винувати-
цю цієї пригоди сплатити сим-
волічний штраф один євро на 
користь професійної асоціації 
велосипедистів Франції. 

У червні цього року під час 
велогонок на ділянці біля па-

горба Сен-Рівуаль у місті 
Сен-Каду уболівальниця ви-
бігла на дорогу, якою мали 
проїхати учасники. Вона три-
мала в руках шматок карто-
ну, на якому було написано 
німецькою мовою «Дідусь, 
бабуся», і не дивилася в бік 
спортсменів, які швидко на-
ближалися. У цей момент ні-
мецький велосипедист То-
ні Мартін врізався у плакат і 
впав на землю, а за ним ста-

ли падати інші учасники зма-
гань.

Внаслідок інциденту 21 лю-
дина зазнала різних травм, а 
деякі велосипедисти не змо-
гли продовжити гонку. Пізні-
ше це масове зіткнення назва-
ли одним з найгірших інциден-
тів в історії Тур де Франс. Осо-
бу винуватиці вдалося встано-
вити після того, як відео з мо-
ментом зіткнення широко ро-
зійшлося у мережі. А за кіль-

ка днів після події вона сама 
звернулася до поліції.

Прокурори вимагали для 
неї чотири місяці позбавлен-
ня волі умовно, звинувачуючи 
у провокуванні обставин, не-
безпечних для життя інших, і 
в заподіянні ненавмисних ті-
лесних ушкоджень. Проте в 
суді жінка розкаялася у своє-
му вчинку і визнала, що її по-
ведінка була небезпечною, по-
відомляє AFP.
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Книжку 1997 року видання продали за 471 тисячу доларів

Потужні торнадо  
у США забрали життя 
десятків людей

ПРИРОДНЕ ЛИХО. Внаслідок серії потужних торнадо, які мину-
лої суботи пройшли американським штатом Кентуккі та зачепили 
п’ять інших штатів, загинули десятки людей. Стихійне лихо, яке охо-
пило смугу завдовжки понад 300 кілометрів, повністю зруйнувало 
житлові будинки, офіси, магазини, підприємства. 

Губернатор Кентуккі Енді Бешир заявив на пресконференції, що 
кількість загиблих внаслідок торнадо може сягати понад 100 осіб. 
«Це була одна з найважчих ночей в історії Кентуккі, деякі райони 
постраждали так, що неможливо описати словами», — сказав він.

Одні з найсерйозніших руйнувань сталися в Мейфілді, невели-
кому містечку з населенням близько 10 тисяч людей у західній час-
тині Кентуккі, де штат межує з Іллінойсом, Міссурі та Арканзасом. 
За словами Енді Бешира, майже 110 людей перебували всереди-
ні свічкової фабрики в Мейфілді, коли торнадо обвалив її стіни, по-
ховавши під собою десятки людей. За повідомленням поліції шта-
ту Іллінойс, частково обвалився дах складу компанії Amazon у місті 
Едвардсвіл, що теж призвело до людських жертв. 

Президент США Джо Байден назвав серію торнадо, від яких по-
страждали регіони на південному сході країни, однією з найбільших 
в історії: «Це трагедія. І ми досі не знаємо, скільки життів втратили, і 
не маємо уявлення про повний обсяг збитків». Він пообіцяв, що фе-
деральний уряд зробить усе можливе, щоб допомогти тим, хто по-
страждав внаслідок стихії, й закликав до єдності. 

«Це один із моментів, коли ми не демократи і не республіканці. 
Звучить наче перебільшення, але це реальність. Ми всі американ-
ці», — наголосив президент. Він пообіцяв відвідати штат Кентуккі, 
який постраждав найбільше, коли стане зрозуміло, що його візит 
не заважатиме рятувальній операції.
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