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Міністр закордонних справ про загрозу військової 
експансії РФ на схід і південь європейського 
континенту

Борги слід ліквідувати 
ЕНЕРГЕТИКА. Верифікувати всі борги теплопостачальних 

підприємств –– таке доручення від Прем’єр-міністра Дениса 
Шмигаля отримали НКРЕКП і НАК «Нафтогаз України» під час 
засідання Антикризового енергетичного штабу. Цей штаб на 
базі Мінрегіону і Міненерго має визначити механізми погашен-
ня заборгованості й спільно з Мінфіном знайти джерела їх фі-
нансування. Тобто для забезпечення стабільної роботи підпри-
ємств теплопостачання в цьому й наступному опалювально-
му сезонах слід розпочати роботу згідно із затвердженим пла-
ном, аби визначити суми заборгованості цих підприємств пе-
ред операторами газорозподільчих систем і правильні шляхи 
її погашення. 

«Варто розглянути можливість запровадження річного про-
дукту вартості газу для ТКЕ й громадян або іншого ефективно-
го механізму. І профільні робочі групи мають напрацювати пра-
вильні рішення», — цитує департамент комунікацій Секретарі-
ату КМУ слова глави уряду. 

Затверджено план дій з реалізації Меморандуму про взаємо-
розуміння щодо врегулювання проблемних питань у галузі цен-
тралізованого постачання теплоенергії та гарячої води, підпи-
саного 9 лютого. 

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

1 311 844 
особи захворіли в Україні  

на коронавірусну недугу за весь час 
пандемії. З них 1 151 777 одужали

ДМИТРО КУЛЕБА: 
«Гібридна агресія Росії 

проти України підриває 
архітектуру глобальної 

безпеки, побудовану на 
засадничих  міжнародних 

документах».

В Україні стартує 
вакцинація  
проти COVID-19

 ІМУНОПРОФІЛАКТИКА. Першу партію препаратів для щеплень 
розвозять регіонами
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СУСПІЛЬСТВО

Міністри закордонних 
справ ЄС схвалили нові 
антиросійські санкції. 
Олігархи поки що  
залишилися поза ними 

ГЕОПОЛІТИКА

Як покращити надання соціальних 
послуг та посилити контроль за 
їх якістю, аби уникати трагедій, 
подібних до харківської, «УК» 
дізнавався у Мінсоцполітики
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Центральної виборчої комісії  

від 23 квітня 2012 року № 76  
(зі змінами, внесеними постановами Центральної виборчої комісії  

від 27 березня 2014 року № 93, від 27 серпня 2014 року № 818)
РОЗ’ЯСНЕННЯ 

Центральної виборчої комісії щодо заборони надання виборцям, закладам, 
установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам товарів  

(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, 
за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної 
заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших 
матеріальних цінностей (непрямого підкупу) під час проведення проміжних виборів 

народних депутатів України 28 березня 2021 року 
Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з вибо-

рів народних депутатів України, що відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів 

України» передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що 
не суперечать Конституції України та законам України. 

Разом з тим згідно з частиною чотирнадцятою статті 74 Закону України «Про вибори народних де-
путатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням 
виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів 
(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вар-
тість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, 
цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. 

Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання виборцям, за-
кладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам коштів або безоплатно чи 
на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших мате-
ріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосу-
вати за певну політичну партію чи кандидата у народні депутати України або згадуванням назви пар-
тії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців. 

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притягаються до 
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом. 
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ОГОЛОШЕННЯ

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

В провадженні судді Білоцерківського міськрайонного су-
ду Київської області Ларіної О. В. перебуває обвинувальний 
акт у кримінальному провадженні відносно Цибуленка Віта-
лія Валерійовича за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 
ст.368 КК України внесеного до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за № 12014110000000304 від 01.10.2014 року.

Розгляд підготовчого судового засідання відбудеться 13 
квітня 2021 року о 12 год. 00 хв. в приміщенні Білоцерків-
ського міськрайонного суду Київської області за адресою: 
Київська область, м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4-а.

До уваги кредиторів ДП МОУ «КУМіБ»

Державне підприємство Міністерства оборони Украї-

ни «Київське управління механізації і будівництва» (код  

ЄДРПОУ 08259275) повідомляє, що шляхом виділу за роз-

подільчим балансом частини його майна, прав та обов’язків 

створюється державне підприємство «Автобаза».

Заяви кредиторів приймаються письмово протягом двох 

місяців із дня публікації цього повідомлення.

Четверта Харківська міська державна нотаріальна 

контора повідомляє про те, що після смерті Щербини 

Миколи Григоровича, 24.10.1949 року народження, 

який помер 15.06.2020 року, відкрилася спадщина. 

Спадкоємці, які бажають оформлювати спадщину, 

запрошуються до відокремленого підрозділу IV-ї ХМДНК 

за адресою: м. Харків, вул. Василя Мельникова, 2, 

протягом двох тижнів від публікації.

Втрачено студентський 

квиток 

номер КВ 11783652 

від 18.11.2020 р, 

виданий Національним 

медичним університетом 

імені О. О. Богомольця, 

на ім’я Дремлюга О. В.

У провадженні Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду під головуванням судді Никифорова А.С. пере-
буває апеляційна скарга прокурора – начальника шостого відділу управління процесуального керівництва, підтри-
мання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Ге-
нерального прокурора Козачини Сергія Сергійовича на ухвалу Вищого антикорупційного суду від 18 січня 2021 року 
про повернення обвинувального акта з додатками в об’єднаному кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
за № 32016100000000003 та № 52016000000000370, за обвинуваченням Коваля О. Ю. у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 382 КК України, Кравченка Р.В. у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, Добриловської 
О. А. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, Соколова 
Д.Д. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК Украї-
ни, Прокопця О.В. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, Левченка В. М. 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, для виконан-
ня вимог глави 25 КПК України (єдиний унікальний номер справи № 760/9748/17, провадження № 11-кп/991/23/21).

Ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 11 лютого 2021 року за результатами підготов-
ки до апеляційного розгляду вищевказаної апеляційної скарги прокурора апеляційний розгляд призначено на 16 бе-
резня 2021 року о 10 годині 00 хвилин в приміщенні Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду за адресою: 
місто Київ, провулок Хрестовий, 4.

На виконання вимог ч. 3 ст. 323 КПК України в судове засідання викликається обвинувачений Левченко Вадим 
Миколайович, останнє відоме місце проживання якого за адресою: 65049, м. Одеса, вул. Обільна, 46.

З моменту опублікування повістки про виклик в судове засідання та змісту оголошення про виклик до суду в за-
собах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, обвинувачений вважається належним чином 
ознайомленим з її змістом. 

Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні
Дата документа 12.02.2021 Кримінальне провадження: 11-кп/991/23/21

Вихідний номер: 760/9748/17/1309/2021                                                                                           Справа № 760/9748/17

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду
______________________________________________________________________

(найменування суду)
______________________________________________________________________
викликає Вас як: обвинувачений
______________________________________________________________________
на 10:00 год., 16.03.2021 р.
______________________________________________________________________
у справі: за апеляційною скаргою прокурора — начальника шостого відділу управ-
ління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та 
представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Гене-
рального прокурора Козачини Сергія Сергійовича на ухвалу Вищого антикорупцій-
ного суду від 18 січня 2021 року про повернення обвинувального акту з додатками 
в об’єднаному кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за  
№ 32016100000000003 та № 52016000000000370, за обвинуваченням Коваля О. Ю. 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст, 15, ч. 5 ст. 191,  
ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 382 КК України, Кравченка Р. В, у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст, 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, 
Добриловської О. А, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, Соколова Д.Д. у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК 
України, Прокопця О.В. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 366 КК України, Левченка В.М. у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст, 27, ч. 5 ст, 191 КК України, для виконання вимог гла-
ви 25 КПК України.

______________________________________________________________________
Місцезнаходження суду:
м. Київ, пров. Хрестовий, 4, Зала судового засідання: 2 
______________________________________________________________________
Слідчий суддя, суддя: А. С. Никифоров

(підпис, ініціали, прізвище)

Кому: Левченко Вадим  
Миколайович

Місцезнаходження/  
місце проживання:
вул. Обільна, 46,  
м. Одеса, 65049

Додатково просимо надати 
такі документи:
паспорт 

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 наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного по-

зивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, переклада-
ча і експерта — статтею 327  КПК України.

У провадженні Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду під головуванням судді Никифорова 
А. С. перебуває апеляційна скарга прокурора — начальника шостого відділу управління процесуального ке-
рівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупцій-
ної прокуратури Офісу Генерального прокурора Козачини Сергія Сергійовича на ухвалу Вищого антикорупцій-
ного суду від 18 січня 2021 року про повернення обвинувального акта з додатками в об’єднаному криміналь-
ному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32016100000000003 та № 52016000000000370, за обвинувачен-
ням Коваля О. Ю. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366,  
ч. 2 ст. 382 КК України, Кравченка Р. В. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5  
ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, Добриловської О. А. у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, Соколова Д. Д. у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України, Прокопця О. В. у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, Левченка В. М. у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, для виконання вимог глави 25 КПК України (єдиний 
унікальний номер справи № 760/9748/17, провадження № 11-кп/991/23/21).

Ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 11 лютого 2021 року за результатами підготов-
ки до апеляційного розгляду вищевказаної апеляційної скарги прокурора апеляційний розгляд призначено на 16 бе-
резня 2021 року о 10 годині 00 хвилин в приміщенні Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду за адресою: 
місто Київ, провулок Хрестовий, 4.

На виконання вимог ч. 3 ст. 323 КПК України в судове засідання викликається обвинувачений Соколов Дмитро 
Дмитрович, який перебуває за межами території України, а саме мешкає за адресою: місто Калінінград (Російська 
Федерація), вул. Кірова, 75, кв. 1.

З моменту опублікування повістки про виклик в судове засідання та змісту оголошення про виклик до суду в за-
собах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, обвинувачений вважається належним чином 
ознайомленим з їхнім змістом. 

Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні
Дата документа 12.02.2021 Кримінальне провадження: 11-кп/991/23/21

Вихідний номер: 760/9748/17/1311/2021                                                                                          Справа № 760/9748/17

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду
______________________________________________________________________

(найменування суду)
______________________________________________________________________
викликає Вас як: обвинувачений
______________________________________________________________________
на 10:00 год., 16.03.2021 р.
______________________________________________________________________
у справі: за апеляційною скаргою прокурора — начальника шостого відділу управ-
ління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та 
представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Гене-
рального прокурора Козачини Сергія Сергійовича на ухвалу Вищого антикорупцій-
ного суду від 18 січня 2021 року про повернення обвинувального акту з додатками 
в об’єднаному кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за  
№ 32016100000000003 та № 52016000000000370, за обвинуваченням Коваля О. Ю. 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст, 15, ч. 5 ст. 191,  
ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 382 КК України, Кравченка Р. В, у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст, 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, 
Добриловської О. А, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, Соколова Д.Д. у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК 
України, Прокопця О. В. у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 366 КК України, Левченка В. М. у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст, 27, ч. 5 ст, 191 КК України, для виконання вимог 
глави 25 КПК України.
______________________________________________________________________
Місцезнаходження суду:
м. Київ, пров. Хрестовий, 4, Зала судового засідання: 2 
______________________________________________________________________
Слідчий суддя, суддя: А. С. Никифоров

(підпис, ініціали, прізвище)

Кому: Соколов Дмитро  
Дмитрович

Місцезнаходження/  
місце проживання:
місто Калінінград  
(Російська Федерація), 
вул.Кірова, 75, кв.1

Додатково просимо надати 
такі документи:
паспорт 

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 наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного по-
зивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекла-

дача і експерта — статтею 327  КПК України.

На розгляді в Куйбишевському районному суді Запорізької області перебуває кримінальне провадження 
за обвинуваченням Шпакова Ю. М. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-
3, ч. 3 ст. 258 КК України, по якому, відповідно до ухвали колегії суддів Куйбишевського районного суду За-
порізької області від 28 листопада 2019 року у справі № 324/1098/18, здійснюється спеціальне судове про-
вадження.

Колегія суддів Куйбишевського районного суду Запорізької області під головуванням судді Мальованого 
В. О. викликає обвинуваченого Шпакова Юрія Миколайовича, 31 травня 1979 р.н., зареєстрованого за адре-
сою: вул. Генерала Максима Козиря, буд. 13, кв. 52, м. Донецьк, Донецької області для участі в  судовому 
засіданні у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 22018000000000061 від 20.02.2018 року, 
яке відбудеться о 10-00 год. 2 березня 2021 року в залі засідань № 1 Куйбишевського районного суду Запо-
різької області за адресою: вул. Центральна, 26-а, смт Більмак Запорізької області. Поважні причини непри-
буття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК України. Колегія суддів: головуючий суддя Мальова-
ний В. О., судді Валігурський Г. Ю., Ходько В. М.

В провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває кримінальне провадження, внесене 6 червня 2014 року до ЄРДР 
за № 12014100000000845 відносно Дьяченка Геннадія Володимировича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 5 ст. 191 КК України та відносно Радика Івана Львовича, 20.03.1975 року народження, обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою від 25.11.2019 постановлено здійснювати  спеціальне судове провадження стосовно обвинуваченого Дьяченка 
Геннадія Володимировича, 06.06.1967 р.н. 

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 10.12.2019  обвинувальний акт призначено до судового розгляду  у даному  
кримінальному провадженні.  

На підставі вищевикладеного, Вищий антикорупційний суд викликає в судове засідання на 09 год. 30 хв. 5 березня 2021 
року обвинуваченого Дьяченка Геннадія Володимировича, 06.06.1967 року народження, для розгляду вищезазначеного 
кримінального провадження (судове засідання відбудеться  в приміщенні Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Ки-
їв, вул. Хрещатик, 42-А).

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

Головуючий суддя Мойсак С. М., судді: Крикливий В. В., Хамзін Т. Р.

Повістка про виклик
Національне антикорупційне бюро України, відповідно до ви-

мог ст.ст. 111, 112, 133, 135, 137 КПК України, викликає підозрю-
ваного Шмигуля Ігоря Олеговича, 02.06.1966 р.н., зареєстрова-
ного за адресою: проспект 25 Річчя РККА, буд. 14, кв. 65, м. До-
нецьк,  15 березня 2021 року о 14 год. 30 хв. до Національного ан-
тикорупційного бюро України (вул. Василя Сурикова, 3, м. Київ) до 
детектива Національного бюро Лазарчука Р. Б. (тел.:(044) 3639713) 
для допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 52020000000000497 від 04.08.2020.

Повістка про виклик
Національне антикорупційне бюро України, відповідно до ви-

мог ст.ст. 111, 112, 133, 135, 137 КПК України, викликає підо-
зрюваного Горностаєва Валентина Олександровича, 05.10.1962 
р.н., зареєстрованого за адресою: вул. Стаханівська, буд. 180, 
м. Горлівка, Донецька обл., 15 березня 2021 року о 10 год. 00 
хв. до Національного антикорупційного бюро України (вул. Ва-
силя Сурикова, 3, м. Київ) до детектива Національного бюро Ла-
зарчука Р. Б. (тел.: (044) 3639713) для допиту як підозрюва-
ного у кримінальному провадженні № 52020000000000497 від 
04.08.2020.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
Сторожинецький районний суд Чернівецької області, що знаходиться за адресою: м. Сторожи-

нець, вул. Гвардійська, 9А, (ел.адреса: inbox@st.cv.court.gov.ua, тел факс (0235) 2-27-70) викликає 
Василькову Галину Вікторівну, останнє відоме місце проживання: м. Кіцмань, вул. Незалежності, 
22/8, як обвинувачену у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК 
України в кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №12014260110000622, на 11-00 год. 
1 березня 2021 р., на 11-00 год. 17 березня 2021 р., на 11-00 год. 29 березня 2021 року на судовий 
розгляд кримінального провадження в спеціальному судовому провадженні. 

Наслідки неявки в судове засідання. 
У випадку неприбуття розгляд кримінального провадження здійснюватиметься у спеціальному 

судовому провадженні згідно ст.323 КПК України у вашій відсутності.
Суддя Н. П. Дедик
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Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -2  +3 +4  +9 Черкаська +2  -3 +4  +9
Житомирська -2  +3 +5  +10 Кіровоградська +1  -4 +3  +8
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Закарпатська -2  +3 +10  +15 Одеська 0  -5 +1  +6
Рівненська -2  +3 +8  +13 Миколаївська -1  -6 -1  +4
Львівська +2  -3 +10  +15 Херсонська -3  -8 -2  +3
Івано-Франківська -1  +4 +10  +15 Запорізька -4  -9 -2  +3
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Тернопільська -2  +3 +8  +13 Крим -3  -8 0  +5
Вінницька -2  +3 +8  +13 Київ 0  +2 +7  +9
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Археологи знайшли кельтське 
божество із сучасною зачіскою
МІДНИЙ ЧОЛОВІЧОК. Статуетці 1900 років, а завбільшки вона 
п’ять сантиметрів

Ярослав САДОВИЙ, 
«Урядовий кур’єр»

Кельтська статуетка, зна-
йдена в садибі Вімпол 

у графстві Кембриджшир, 
розповідає про чоловічу мо-
ду на укладання волосся у 
Британії в період пізньої за-
лізної доби. Артефакт ви-
готовлено з мідного сплаву, 
його датують І століттям н.е. 
Статуетка має висоту всього 
два дюйми і зображає чоло-
вічу фігуру, що тримає в ру-
ках торк — кельтську при-
красу. Мідний чоловічок має 
овальні очі, характерні для 
кельтського дизайну. У ньо-
го є вуса, акуратно зачесане 
волосся спереду, пряме і до-
вге на шиї.

Про цю знахідку розпові-
дає сайт National Trust. Фі-
гурку знайшли ще в лип-
ні 2018 року під час розкопок 
поселення на Ламповому па-
горбі. Застосувавши метало-
шукачі, археологи проскану-
вали котловани, де й виявили 
крихітного мідного чоловічка. 

Спочатку дослідники вва-
жали, що їхня знахідка зо-
бражає якесь кельтське бо-
жество, зокрема бога родю-
чості Кернуноса. Однак очис-
тивши фігурку, здивували-
ся. Предмет виявився уні-
кальним. На це вказують де-
талі, які ретельно виготовив 
стародавній майстер. Напри-
клад, археологів вкрай заці-
кавив зовнішній вигляд зо-
браженої людини. Вони ка-

жуть, що його ніби підстри-
гли в сучасній перукарні.

На статуетці чітко видно 
коротко підстрижені акурат-
ні вуса. Зачіска цього чолові-
ка теж акуратна. Видно, що 
волосся дуже вкорочене зза-
ду, на скронях пряме, а спе-
реду його зачесали набік.

Археологи знайшли таку 
саму зачіску в каталозі од-
ного з модельних агентств. 
Сучасна стрижка значиться 
в ньому з номером 100. Але 
відкриття показує, що ана-
логічні зачіски у Східній Ан-
глії були модними ще 1900 
років тому.

«Ця фігурка — винятко-
ва знахідка, — вважає ар-
хеолог Шеннон Гоган. — За-
вдяки ретельній консервації 

й ретельному очищенню те-
пер можемо бачити тонкі де-
талі. Зачіска і вуса настіль-
ки акуратні, що можуть вка-
зувати на сучасні тенденції в 
моді. Можливо, такі вуса і за-
чіска були типовими для зо-
браження цього божества».

Походження артефакту 
поки що залишається загад-
кою. Дослідники припуска-
ють, що його могли виготови-
ти в Римі й привезти у Бри-
танію. Але зазначають, що у 
фігурки є деякі суто кельт-
ські риси, наприклад, мигда-
леподібні очі.

Імовірно, у фігурки була 
якась декоративна вставка, 
втрачена з часом. На це натя-
кають руки, складені на жи-
воті, що утворюють кільце.

«У нас вкрай обмежені 
знання про те, який вигляд 
мали звичайні люди в Ан-
глії 1900 років тому, —  про-
довжує Шеннон Гоган. — То-
му прекрасно деталізована 
фігурка може дати нам при-
близне уявлення про їхню 
зовнішність або про те, яки-
ми вони бачили і зображали 
своїх богів».

Цікаво, що знайдена фі-
гурка, ймовірно, спочатку 
служила рукояткою невели-
кої лопати. Якщо це справді 
так, то вона могла зображати 
якогось бога, що відповідав 
за повсякденні справи. До 
слова, під час римської оку-
пації Британії, яка тривала 
із 43-го по 410 рік нашої ери, 
кельтська релігія змішала-
ся з римськими віруваннями, 
в них з’явилися спільні ри-
си. Обидва народи шанували 
кілька однакових божеств.

Цей дивовижний арте-
факт знайшли під час роз-
копок стародавнього посе-
лення, яке, мабуть, було міс-
цевим центром торгівлі й ре-
месел. Воно лежало на пере-
тині торгових шляхів. Про це 
свідчать інші знахідки. На-
приклад, тут знайшли фраг-
менти кераміки з інших кра-
їн і регіонів, майже 300 ме-
талевих предметів: римські 
срібні монети, косметичне 
приладдя, елементи кінської 
збруї та спорядження солда-
тів, наконечник списа, брон-
зову сокиру, брошки, цвяхи 
тощо.

Створено найточнішу карту Землі.  
Вона схожа на грамплатівку

Орест ГОРЯНСЬКИЙ 
для «Урядового кур’єра»

КРЕАТИВ. Сучасним геогра-
фічним картам властива одна 
серйозна вада,  пов’язана зі спо-
твореннями. Річ у тому, що коли 
зображення кулястої планети на-
магаються відтворити на площи-
ні, території, ближчі до полюсів, 
істотно розтягуються, спотворю-
ючи наше сприйняття світу. Тому 
Гренландія (2 166 086 км2) зда-
ється нам на пласкій карті майже 
такою самою великою, як Афри-
ка, хоч площа найбільшого у сві-
ті острова тільки трохи більша за 
площу Судану (1 886 068 км2).

Астрофізики зі США Дж. Річард 
Готт, Девід Голдберг і Роберт Ван-
дербей застосували інший підхід 
до створення пласкої карти. Вони 
зробили її схожою на платівку для 
грамофона, тобто круглою і дво-
бічною. Так у дослідників вийшла 
найточніша пласка карта планети 
з будь-коли створених.

Відому всім нам карту світу 
створено ще в XVI столітті. Її на-
креслив Герард Меркатор, фла-
мандський картограф і географ. 

Об’єкти біля полюсів на ній зда-
ються куди більшими, ніж на ек-
ваторі, хоч займають ту саму те-
риторію. Проте вона лежить в 
основі відомих нам карт — на-
приклад, Google Maps.

Існує проєкція карти, яку 
створив німецький картограф 
Освальд Вінкель 1921 року. На 
ній виправлено три спотворен-
ня: площу, напрямки та відста-

ні. Саме її використовує Націо-
нальне географічне товариство 
(National Geographic Society), хоч 
істотно спотворено зображення 
Тихого океану. Карта американ-
ських астрофізиків орієнтована 
на Північну й Південну півкулі, а 
екватор проходить по краю. Че-
рез таке розташування помилок 
на карті такого незвичайного 
формату менше, ніж на інших.

«Наша карта схожа на зем-
ну кулю більше за інші пласкі 
карти. Щоб побачити всю зем-
ну кулю, потрібно її покрутити. 
Щоб побачити всю нашу но-
ву карту, вам потрібно її пере-
вернути», — каже Дж. Річард 
Готт.

Перевірити спотворення су-
часних карт можна на сервісі 
TheTrueSize.com.

Такий вигляд 
має карта 

Землі

Реставрована фігурка кельтського божества. Вигляд 
спереду, ззаду
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Касаційний кримінальний суд Верховного Суду повідомляє, 

що розгляд кримінального провадження за касаційною скаргою  

Тумовса Р. А. на ухвалу Київського апеляційного суду від 16 жовтня 

2019 року щодо нього у Касаційному кримінальному суді Верховного 

Суду (за адресою: вул. Пилипа Орлика, 4, м. Київ, 01043) призначено 

на 13 год. 3 березня 2021 року. 

Суддя Ольга Булейко 

Втрачені документи про освіту, видані Київським національним уні-
верситетом імені Тараса Шевченка на ім’я Павлова Миколи Олексан-
дровича, зокрема:

1) диплом бакалавра з додатком 1997 року (Інститут філології), 
2) диплом магістра з відзнакою серія KB №10622643 з додатком 

1998 року — за спеціальністю «Переклад» (Інститут філології);
3) диплом магістра з відзнакою з додатком 2002 року за спеці-

альністю «Міжнародне право» (Інститут міжнародних відносин),  
вважати недійсними.  

Токмацький районний суд Запорізької області, що розташова ний 

за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володи мирська, 

28, викликає Марфіча Михайла Михайловича, 23.12.1959 р.н., як 

обвинуваченого у судове засідання в кримінальному провадженні  

№ 1-кп/328/24/21 (справа № 461/3087/17), за обвинуваченням Марфі-

ча М. М. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  

ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 03.03.2021 року о 09-00 го-

дині. З дня опублікування оголошення обвинувачений вважається по-

відомленим про дату, час та місце слухання справи.

Суддя Новікова Н. В.

ОГОЛОШЕННЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСКЕЛ ПЛЮС»,  
код ЄДРПОУ 39766412 (далі — Товариство) повідомляє, що 19.02.2021 
Учасником Товариства прийнято рішення про припинення діяльності То-
вариства шляхом його ліквідації у добровільному порядку відповідно до 
чинного законодавства України.

Вимоги кредиторів приймаються у письмовій формі протягом двох мі-
сяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення Учасника щодо при-
пинення Товариства шляхом ліквідації на порталі електронних сервісів у 
порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання 
відомостей з Єдиного державного реєстру. Заявлення кредиторами ви-
мог приймаються у письмовій формі за місцезнаходженням Товариства: 
Україна, 01010, місто Київ, вулиця Аніщенка, будинок 3, ЛІТ. А, офіс 30.
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