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Президент про необхідність активної інформаційної 
кампанії щодо належної якості препаратів 

 

Ворожі хакери 
отримують відсіч

ГІБРИДНА ВІЙНА. Спроби поширення шкідливих докумен
тів через cистему електронної взаємодії органів виконавчої вла
ди зафіксував Національний координаційний центр кібербезпеки 
при РНБО. Метою атаки було масове зараження інформаційних 
ресурсів держорганів. 

«Шкідливі документи містили макрос, який під час відкрит
тя файлів приховано завантажував програму для віддаленого 
управління комп’ютером. Способи та засоби реалізації цієї кібер
атаки дають змогу пов’язати її з одним із хакерських шпигунських 
угруповань з Російської Федерації», –– повідомляє пресслужба 
РНБО. Найвідомішими та наймасштабнішими атаками такого ти
пу стали NotPetya, спрямована на пошкодження української інфра
структури 2017 року, і Solorigate –– кібершпигунська операція Ро
сії 2020––2021 років, яку розслідують у США, повідомляє УНІАН.

Із 18 лютого фіксують масовані DDoSатаки на український ін
тернетсегмент, переважно на вебсайти сектору безпеки і обо
рони. Встановлено, що джерелом цих скоординованих атак були  
ІРадреси, які належать певним російським мережам обміну  
трафіком.

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:

ЦИФРА ДНЯ

42 600 
доз індійської вакцини Covishield, 

виготовленої за ліцензією компанії 
Oxford/AstraZeneca, отримала  

від МОЗ столиця 

«Вакцинація має 
розпочатися 

якнайшвидше, щойно 
регіони отримають  

перші партії.  
Але вона має бути 

добровільною».

Офіційно розпочато 
процес вакцинації 
від коронавірусу

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ.  Першим вакцину отримав 
лікар-реаніматолог, який працює у ковідному відділенні 
Черкаської обласної лікарні
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ЕКОНОМІКА

На Рівненщині поставили 
за мету перетворити 
область на фінансово 
самодостатню. За рахунок 
чого?

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Авіабудування: 
галузеву програму 
розроблено, настав 
час братися до 
комплексної

Леся Українка без купюр
НАГОДА ПЕРЕОСМИСЛИТИ. До півторастолітнього ювілею класика, який відзначаємо  
25 лютого, вийшло повне нецензуроване зібрання 14 томів її творів

Цього разу Леся Українка дає 
нам шанс піднятися вище 

у розумінні її постаті для нації, 
чиєю вона себе іменувала. За-
ходи з нагоди 150-річчя пись-
менниці, інтелектуалки, гро-
мадської діячки відбуватимуть-

ся в онлайн- і офлайн-форматах  
протягом року. Будуть дискусії, 
перформанси, поетичні читання, 
музейні новації, тизер мульт-
фільму «Мавка».

Та безумовно, презентація 
14-томника, над яким працю-

вали провідні науковці Волин-
ського національного універси-
тету імені Лесі Українки й ін-
ших навчальних і наукових ін-
ституцій, — центральна зміс-
това подія ювілейного року, до 
якої Україна йшла пів століття. 

Адже попереднє «повне» видан-
ня було цензурованим у най-
кращих традиціях радянщини.  
На жаль, наклад видання поки 
що символічний, але у вільному 
доступі  буде оцифрована вер-
сія. А «Урядовий кур’єр» сьогод-

ні розповідає читачам  про пол-
тавські сторінки життя і творчос-
ті та маловідомі факти з попу-
ляризації за кордоном авторки 
«Лісової пісні»,  «Кас-
сандри» і «Камінного  
господаря». 4, 5
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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

Розцінки вартості одиниці ефірного часу для проведення  
передвиборної агітації в ефірі «Радіо НВ» (ТОВ «ТРК «Радіо-ЕРА»)  

на проміжних виборах народного депутата України в одномандатному 
виборчому окрузі № 87.

Вартість розміщення  
однієї секунди, грн.,  
без врахування ПДВ

Вартість розміщення однієї секунди, 
грн., з ПДВ

Регіони 4,2 5,04

Четверта Харківська міська державна нотаріальна контора 

повідомляє про те, що після смерті Журавля Василя Васильовича, 

1 січня 1949 року народження, який помер 20 вересня 2020 року, 

відкрилася спадщина. 

Спадкоємці, які бажають оформлювати спадщину, запрошуються 

до відокремленого підрозділу 4-ї ХМДНК за адресою: м. Харків, 

вул. Василя Мельникова, 2.

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» 
повідомляє, що вважаються втраченими наступні бланки:

Зелена Картка «Вся система, Азербайджан»: 13632852, 14191768, 
15559645, 15562898; Зелена Картка «Білорусь, Молдова, Росія, Азер-
байджан»: 14511514; добровільне страхування відповідальності за 
оплату наданих послуг під час поїздки за кордон: 3289849, 3305221-
3305240, 3032272, 3091353, 3145372, 3192549, 3192561, 3286680, 
3269101, 3269111-3269116, 3208950, 3313170, 3269991-3269994, 
3287167, 3287169-3287173, 3321243-3321245, 3335235, 2749960-
2749965, 3246583, 3246690, 3268107, 3268313. 

З 25.02.2021 Головне управління розвідки Міністерства оборони України  

проводить конкурс щодо придбання до 11 (одинадцяти) двокімнатних квар-

тир на вторинному ринку у місті Київ. 
Стан квартир повинен бути придатний для проживання.
Конкурсна документація розміщена на веб-сайті: gur.gov.ua.
Конкурсна комісія працює за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 33 понеді-

лок — п’ятниця з 9.00 до 17.00, інформація за тел. (044) 428 62 69.
Строк подання конкурсних пропозицій — до 11.00 год. 09.03.2021.

Приватний нотаріус Сумського районного нотаріального округу Сумської 
області Хоменко О. В. повідомляє, що після смерті Бондаренко Віри Дми-
трівни, 05 березня 1942 року народження, постійним місцем проживанням 
якої було: село Васюківщина, вулиця Героїчна, будинок 22, Сумського райо-
ну Сумської області, яка померла 20 серпня 2020 року, була заведена спад-
кова справа.

Просимо усіх спадкоємців, у тому числі Бондаренко Юрія Івановича, 
29.11.1963 року народження, у строк до 20 березня 2021 року звернутися 
до нотаріуса за адресою: 40035, місто Суми, проспект М. Лушпи, будинок 
5, корпус 30, кв. 131, або за телефонами: (0542) 79-57-39, 068-517-33-04,  
099-422-73-04.

У зв’язку з неактуальністю 

даних, відображених на печатці 

Державного підприємства 

«Генічеський солезавод» 

(відбиток печатки додається), — 

печатку вважати недійсною 

з 16.02.2021 р.

Нотаріус Брандіс А. Б. запрошує усіх спадкоємців померлого

22 вересня 2020 року КІССЕЛІС ВАДИМА ВАЛЕРІАНОВИЧА,  

2 лютого 1939 року народження,  

звернутися до нотаріальної контори за адресою: 65039, м. Одеса, пр-т Гагаріна,  

буд. 23, к. 51, тел. 776-02-76; 068-055-46-06, електронна пошта —  

sedom1@ukr.net, для оформлення спадщини.

Приватний нотаріус Харківського 
міського нотаріального округу 

Глущенко І. Ю. (м. Харків, 
вул. 23 Серпня, буд. 62) запрошує 
до 03.03.2021 року спадкоємців 

померлого 03 вересня 2020 року, 
Радченка Вячеслава Івановича, 

06.05.1967 р.н. 

Визнати недійсним, у зв’язку з втратою,  

Диплом КВ № 616491 від 22.02.1983 р., 

виданий Одеським ордена  

Трудового красного Знамені  

політехнічним інститутом  

на ім’я Малікової Ірини Василівни. 

Самбірською держнотконторою (м. Самбір, 
вул. Руська, 4, Львівська обл.) відкрита спадко-
ва справа № 689/2020 після смерті Янківського 
Михайла Петровича, що помер 23.08.2020 ро-
ку. Розшукується спадкоємець — Янківський 
Тарас Михайлович, 28.09.1993 р.н. Відомос-
ті про прийняття або не прийняття спадщини 
слід надати протягом 14 днів з моменту опу-
блікування оголошення. 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо ставки податку на додану 

вартість з операцій з постачання окремих 
видів сільськогосподарської продукції

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України,  

2011 р., №№ 13—17, ст. 112) такі зміни:
1. Пункт 193.1 статті 193 доповнити підпунктом «г» такого змісту:
«г) 14 відсотків по операціях з постачання на митній території України та ввезення 

на митну територію України сільськогосподарської продукції, що класифікуєть-
ся за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 0102, 0103, 0104 10, 0401 (в частині молока 
незбираного), 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207,  
1212 91, крім операцій з ввезення на митну територію України товарів, визначе-
них у пункті 197.18 статті 197 цього Кодексу».

2. В абзаці першому та підпункті 194.1.1 пункту 194.1 статті 194 цифру та слово  
«7 відсотків» замінити цифрами та словами «7 і 14 відсотків».

3. Підрозділ 2 розділу XX «Перехідні положення» доповнити пунктом 541 та-
кого змісту:

«541. Для цілей застосування ставки податку на додану вартість з постачан-
ня на митній території України та ввезення на митну територію України сіль-
ськогосподарської продукції (товарів), що класифікується за такими кодами 
згідно з УКТ ЗЕД: 0102, 0103, 0401 (в частині молока незбираного), 1001, 1002, 
1003, 1004, 1005, 1201, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 1212 91, крім операцій з 
ввезення на митну територію України товарів, визначених у пункті 197.18 статті 
197 цього Кодексу, встановленої згідно із Законом України «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з опе-
рацій з постачання на митній території України та ввезення на митну територію 
України окремих видів сільськогосподарської продукції», встановити, що став-
ка податку, яка діяла до першого числа звітного (податкового) періоду, з яко-
го застосовується ставка податку на додану вартість у розмірі 14 відсотків, за-
стосовується у разі:

1) постачання на митній території України продукції (товарів), визначеної аб-
зацом першим цього пункту, яке відбувається після перерахування платником 
податку попередньої оплати (авансу), що була отримана до першого числа звіт-
ного (податкового) періоду, з якого застосовується ставка податку на додану 
вартість у розмірі 14 відсотків;

2) коригування податкових зобов’язань при поверненні попередньої оплати 
(авансу) або повернення продукції (товарів), що були отримані до першого чис-
ла звітного (податкового) періоду, з якого застосовується ставка податку на до-
дану вартість у розмірі 14 відсотків;

3) коригування податкових зобов’язань при зміні договірної (контрактної) 
вартості продукції (товарів), визначеної абзацом першим цього пункту, постав-
ка якої відбулася до першого числа звітного (податкового) періоду, з якого за-
стосовується ставка податку на додану вартість у розмірі 14 відсотків.

У разі здійснення платником податку операцій з постачання на митній тери-
торії України продукції (товарів), визначеної абзацом першим цього пункту, яка 
була придбана до першого числа звітного (податкового) періоду, з якого за-
стосовується ставка податку на додану вартість у розмірі 14 відсотків, за та-
ким платником податку зберігається податковий кредит з податку на додану 
вартість у розмірі, який був нарахований при придбанні та/або постачанні такої 
сільськогосподарської продукції (товарів)».

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікуван-
ня, та застосовується до податкових періодів, починаючи з першого числа мі-
сяця, наступного за місяцем опублікування цього Закону.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
17 грудня 2020 року
№ 1115-IX

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України  
«Про статус народного депутата України» 
щодо електронної форми документообігу

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до Закону України «Про статус народного депутата України» (Відо-

мості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212; 2013 р., № 21, ст. 208; 2020 р.,  
№ 10, ст. 50) такі зміни:

1. У пункті 1 частини першої статті 4 слово «письмової» виключити.
2. У статті 15:
у частині третій слова «у письмовій формі» замінити словами «у паперовій 

або електронній формі»;
у частині п’ятій:
в абзаці першому слова «у письмовій формі» виключити, доповнити другим 

реченням такого змісту: «Повідомлення про результат розгляду депутатського 
запиту надсилається у паперовій або електронній формі з дотриманням вимог 
законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та  
«Про електронні довірчі послуги»;

доповнити абзацом третім такого змісту:
«Депутатське звернення надсилається у паперовій або електронній формі»;
абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
«2. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові 

особи, керівники підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян, яким 
адресовано депутатське звернення, зобов’язані протягом 10 днів з дня його 
одержання розглянути і надати народному депутату відповідь з питань, що по-
рушуються у депутатському зверненні. У разі неможливості розгляду звернен-
ня народного депутата у визначений строк його повідомляють про це офіцій-
ним листом з викладенням причин продовження строку розгляду. Строк роз-
гляду депутатського звернення, з урахуванням продовження, не може переви-
щувати 30 днів з дня його одержання»;

у частині третій слова «не пізніше ніж за день» замінити словами «не пізні-
ше ніж за три дні»;

частину четверту доповнити абзацом другим такого змісту:
«Відповідь на депутатське звернення чи лист про продовження строку роз-

гляду депутатського звернення надсилається народному депутату у паперовій 
або електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електро-
нні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі по-
слуги».

4. У частині п’ятій статті 17:
абзац перший після слів «з вимогою» доповнити словами «у паперовій або 

електронній формі»;
абзац другий після слова «вимогу» доповнити словами «у паперовій або 

електрон ній формі», а після слів «з наступним інформуванням про це народ-
ного депутата» —словами «у паперовій або електронній формі з дотриманням 
вимог законів України  «Про електронні документи та електронний документо-
обіг» та «Про електронні довірчі послуги».

5. Пункт 16 частини першої статті 24 викласти в такій редакції:
«16) використовувати депутатські бланки лише для офіційних запитів, звер-

нень та листів, що підписуються ним власноручно або із застосуванням елек-
тронного цифрового підпису з дотриманням вимог законів України «Про елек-
тронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі 
послуги».

6. В абзаці четвертому частини п’ятої статті 28 слово «письмово» замінити 
словами «у паперовій або електронній формі».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим 

Законом забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними ор-
ганами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим 
Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
2 лютого 2021 року
№ 1171-IX

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про звільнення Т. Хромаєва з посади  
Голови Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку
Звільнити ХРОМАЄВА Тимура Заурбековича з посади Голови Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку у зв’язку із закінченням строку по-
вноважень.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
23 лютого 2021 року
№ 68/2021

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про призначення Р. Магомедова  
Головою Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку
Призначити МАГОМЕДОВА Руслана Садрудиновича Головою Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
23 лютого 2021 року
№ 69/2021

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

1. Вийти з Угоди про цивільну авіацію та про використання повітряного про-
стору, вчиненої 25 грудня 1991 року у м.Мінську, та з Угоди про використання 
повітряного простору, вчиненої 15 травня 1992 року у м.Ташкенті.

2. Міністерству закордонних справ України в установленому порядку повідо-
мити Раду по авіації та використанню повітряного простору про вихід України з 
Угоди про цивільну авіацію та про використання повітряного простору.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
23 лютого 2021 року
№ 70/2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 24 лютого 2021 р. № 128 
Київ

Про присудження Премії  
Кабінету Міністрів України 

імені Лесі Українки  
за літературно-мистецькі твори  

для дітей та юнацтва
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Присудити Премію Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літера-

турно-мистецькі твори для дітей та юнацтва за 2020 рік: 
у номінації «Літературні твори для дітей та юнацтва»

ЗАМОЙСЬКІЙ Мирославі Іванівні — письменниці — за книжкову серію «Ча-
рівні істоти українського міфу. Духи природи», «Чарівні істоти українського мі-
фу. Домашні духи», «Чарівні істоти українського міфу. Духи-шкідники»

у номінації «Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва»
РЕЙДІ Катерині Миколаївні — художниці-ілюстратору — за художнє оформ-

лення переказу Олександра Виженка «Байки Езопа»
у номінації «Театральні вистави для дітей та юнацтва»

творчому колективу Національного академічного драматичного театру іме-
ні Івана Франка у складі режисера-постановника ПЕТРОСЯНА Давида Самве-
ловича, сценографа БОГОМАЗОВА Петра Дмитровича, композитора КОХА-
НОВСЬКОГО Олександра Олександровича — за створення театральної виста-
ви «Снігова королева»

у номінації «Кінотвори для дітей та юнацтва»
ВЛАСЮКУ Олександру Івановичу —  акторові, телеведучому — за сценарій 

фільму «Пекельна Хоругва або Різдво Козацьке».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 22 лютого 2021 р. № 130 
Київ

Про внесення зміни до пункту 8  
Порядку використання коштів, передбачених 

у державному бюджеті для проведення 
вакцинації населення від гострої 
респіраторної хвороби COVID-19,  

спричиненої коронавірусом  
SARS-CoV-2

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 8 Порядку використання коштів, передбачених у дер-

жавному бюджеті для проведення вакцинації населення від гострої респіратор-
ної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2021 р. № 23 «Питан-
ня фінансування здійснення заходів, пов’язаних з вакцинацією населення від 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 7, ст. 346), виклавши його в та-
кій редакції: 

«8. Розподіл вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричи-
неної коронавірусом SARS-CoV-2, здійснюється МОЗ з урахуванням необхід-
ності забезпечення проведення вакцинації цільових груп населення за етапа-
ми, визначеними відповідно до Дорожньої карти з впровадження вакцини від 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС

на заміщення вакантних посад
ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР
Акушерства і гінекології №2 1 ст.
Гігієни та екології №4 1 ст.
Епідеміології 1 ст.
Загальної практики (сімейної медицини) 1 ст.
Оториноларингології 1 ст.
Ортопедичної стоматології 1 ст.
Судової медицини та медичного права 1 ст.
Терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти Інститу-
ту післядипломної освіти

1 ст.

Хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти Інституту піс-
лядипломної освіти

1 ст.

Хірургії №3 1 ст.
ПРОФЕСОРІВ КАФЕДР
Дитячих інфекційних хвороб 0,25 ст.
Дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань 1 ст.
Загальної хірургії №1 1 ст.
Неврології 0,5 ст.
Патологічної анатомії №1 1 ст.
Пропедевтики внутрішньої медицини №2 1 ст.
Урології 1 ст.
Хірургії №2 1 ст.
СТАРШИХ ВИКЛАДАЧІВ  ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ КАФЕДР
Медичної та загальної хімії 2 ст.
Патофізіології 1 ст.
ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ  КАФЕДР
Україністики 2 ст.
ДОЦЕНТІВ КАФЕДР
Акушерства і гінекології післядипломної освіти 1 ст.
Акушерства і гінекології №2 1 ст.
Біології 1,25 ст.
Внутрішньої медицини  №4 1 ст.
Внутрішньої медицини №3 1 ст.
Гістології та ембріології 4 ст.
Дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань 2 ст.
Дитячих інфекційних хвороб 2 ст.
Загальної практики (сімейної медицини) 1 ст.
Медичної та загальної хімії 1 ст.
Мікробіології, вірусології та імунології 1 ст.
Організації та економіки фармації 1 ст.
Оториноларингології 1 ст.
Ортопедичної стоматології 0,5 ст.
Офтальмології 1 ст.
Патофізіології 2 ст.
Педіатрії №1 3 ст.
Пропедевтики внутрішньої медицини №1 1,5 ст. 
Пропедевтики внутрішньої медицини №2 1 ст.
Психіатрії та наркології 1 ст.
Сучасних технологій медичної діагностики та лікування 1 ст.
Терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти  
Інституту післядипломної освіти

1 ст.

Терапевтичної стоматології 2 ст.
Україністики 2 ст.
Хірургії №2 2 ст.
Хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії 1 ст.
АСИСТЕНТІВ КАФЕДР
Акушерства і гінекології післядипломної освіти 1,5 ст.
Акушерства і гінекології №2 2 ст.
Акушерства і гінекології №3 1 ст.
Анестезіології та інтенсивної терапії 3 ст.
Аптечної та промислової технології ліків 1 ст.
Біоорганічної та біологічної хімії 1 ст.
Внутрішньої медицини №2 1 ст.
Внутрішньої медицини №4 1 ст.
Дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань 1 ст.
Загальної практики (сімейної медицини) 0,5 ст.
Загальної хірургії №2 1 ст.
Медицини надзвичайних ситуацій 1 ст.
Мікробіології, вірусології та імунології 3 ст.
Оперативної хірургії та топографічної анатомії 1 ст.
Організації та економіки фармації 1,25 ст.
Оториноларингології 1 ст.
Ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології 1 ст.
Ортопедичної стоматології 1 ст.
Офтальмології 0,75 ст.
Патофізіології 1 ст.
Патологічної анатомії №1 0,25 ст.
Пропедевтики внутрішньої медицини №1 1 ст.
Судової медицини та медичного права 1 ст.
Фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії 1 ст.
Фізичної реабілітації та спортивної медицини 2 ст.
Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 1 ст.
Хірургії №1 2 ст.
Хірургії №2 1 ст.
Хірургії №3 1 ст.

З переліком необхідних документів, які подаються на конкурс, та кваліфікаційними вимогами 
можна ознайомитись у відділі управління персоналом за телефоном 234-60-74.

Строк подання заяв та документів для участі у конкурсі — 1 місяць з дня публікації оголошення . 
Документи надсилати на ім’я ректора за адресою: 
01601  м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 13, відділ управління персоналом.

ДО УВАГИ:
БУЦКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ, БУЦКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ, 

СІДЄЛЬНІКОВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІКТОРІЯ»
1. Цим Повідомленням про скликання Загальних зборів учасників 

(далі «Повідомлення») повідомляємо Вас про скликання Загальних збо-
рів учасників (далі «Зборів») Сільськогосподарського Товариства з об-
меженою відповідальністю «ВІКТОРІЯ», код ЄДРПОУ: 30053690 (далі 
«СТОВ») на вимогу виконавчого органу СТОВ.

2. Наступні Збори будуть проведені:
Дата: 29 березня 2021 року.
Місце: 92252, Луганська обл., Білокуракинський район, село Нещере-

тове, провулок Світлий, 1.
Час початку Зборів: 10 год. 00 хв.
3. Затверджено наступний порядок денний Зборів:
1) Про обрання Голови Зборів. 
2) Про розгляд та затвердження результатів діяльності СТОВ за 2020 

рік.
3) Про розподіл чистого прибутку СТОВ за 2020 рік, прийняття рішен-

ня про виплату дивідендів.
4) Про розгляд питання щодо економічної доцільності роботи СТОВ за 

видами діяльності: код КВЕД 01.41 — розведення великої рогатої худо-
би молочних порід; код КВЕД 01.46 — розведення свиней.

5) Про розгляд питання щодо списання та ліквідації основних засобів 
СТОВ, які не використовуються в господарській діяльності СТОВ.

6) Про розгляд питання щодо виплати орендної плати за договорами 
оренди землі у  2021 році.

7) Про розгляд питання щодо вступу в силу Закону України № 552-
IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов 
обігу земель сільськогосподарського призначення» та реалізація його 
положень СТОВ.

4. З метою підтвердження повноважень учасника фізичної особи, та-
кій особі необхідно пред’явити оригінал паспорта (іншого ідентифікацій-
ного документа). Якщо представляти інтереси учасника фізичної особи 
на Зборах буде його представник, такому представнику потрібно мати 
оригінал нотаріально посвідченої довіреності та паспорта (іншого іден-
тифікаційного документа), що вказаний у довіреності.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/1584/2019 за обвинуваченням Бугайо-
ва М. М, у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, згідно Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за 
№22018000000000152 від 07.05.2018 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судовий розгляд по вищевказаному кримінальному 
провадженню відбудеться: 11.03.2021 року о 10 год. 00 
хв. у приміщенні  Шевченківського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 
каб. №501.

 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 Л. Л. Щебуняєва

Дарницький районний суд м. Києва викликає Калину 
Петра Савелійовича, 26.09.1949 р.н. (який фактично про-
живає за адресою: АР Крим, Сімферопольський район,  
с. Журавлівка, вул. Невідома, 19), обвинуваченого у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, в підготовче судове засідання, при-
значене 09.03.2021 року о 13 год. 45 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
документ, що посвідчує особу.

Підготовче судове засідання у кримінальному прова-
дженні відбудеться в приміщенні Дарницького районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастополь-
ська, 7/13.

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

Суддя П. Л. Коляденко

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Моісеєнко Тетяни Іллівни, 06.03.1953 року на-
родження, обвинуваченої у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання ви-
кликається Моісеєнко Тетяна Іллівна, 06.03.1953 ро-
ку народження, обвинувачена у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, яке відбудеться 04 березня 2021 року о 09-
30 год. в приміщенні Солом’янського районного суду 
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 4, 
під головуванням судді Криворот О. О.

У разі неявки обвинуваченої дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

Шевченківський районний суд м. Києва  
викликає Хожаінову Оксану Василівну, 24.10.1976  
року народження, як обвинувачену в судо-
ве засідання по кримінальному проваджен-
ню №42016000000002780, внесеного до ЄРДР  
07.10.2016 року за обвинуваченням Хожаінової Окса-
ни Василівни у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке 
призначено на 08 год. 55 хв. 02 березня 2021 року.

Здійснювати спеціальне судове провадження сто-
совно обвинуваченої Хожаінової Оксани Василівни у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч.1 ст.111 КК України.

Суддя О. В. Мєлєшак

Шевченківський районний суд м.Києва викликає 
Блейз Ірину Геннадіївну, 21 лютого 1978 р.н., як об-
винувачену в підготовче судове засідання по кримі-
нальному провадженню № 42016000000002390, вне-
сеного до ЄРДР 14.09.2016 року відносно Блейз Іри-
ни Геннадіївни у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено 
підготовче судове засідання на підставі обвинуваль-
ного акта у кримінальному провадженні, за яким ви-
сунуте обвинувачення Блейз Ірині Геннадіївні у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 111 КК України у відкритому судовому засі-
данні на 09 год. 30 хв. 02 березня 2021 року, про що 
повідомити зацікавлених осіб. 

Суддя Бугіль В. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-

кає Мащенка Олексія Володимировича, 18.02.1985 
року народження, зареєстрованого за адресою: До-
нецька обл., м. Хрестівка (Кіровське), вул. Дзержин-
ського 4, кв. 20, обвинуваченого в кримінальному 
провадженні № 22017260000000014 від 11.03.2017 р. 
за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Судове засідання відбудеться 05 березня 2021 ро-
ку о 12:00 годин за адресою: 58001, м. Чернівці, ву-
лиця Кафедральна 4, кабінет №12.

З моменту опублікування повістки про виклик об-
винуваченого Мащенка Олексія Володимировича у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження останній вважається належним 
чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Танасійчук Н. М.

Слідчим управлінням Головного управління СБ 
України у м. Києві та Київській області здійснюється 
досудове розслідування кримінального проваджен-
ня № 12019100060003696, внесеного 30.08.2019 до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань за підо-
зрою Беркози Н. С. у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України.  

23.02.2021 досудове розслідування у вказаному 
кримінальному провадженні завершене.

Відповідно до ст.ст. 283, 290 КПК України підозрю-
вана Беркоза Наталія Сергіївна, 10.03.1980 р.н., має 
право на доступ до матеріалів кримінального про-
вадження. Ознайомлення з матеріалами відбувати-
меться з 15 год. 00 хв. 26.02.2021 за адресою: м. Ки-
їв, пров. Аскольдів, 3-А.

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинуваченого Бріцина Михайла Ми-
хайловича для розгляду кримінального прова-
дження з дозволом на здійснення спеціально-
го судового провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 22017011000000018 відносно Бріцина Михай-
ла Михайловича, обвинуваченого у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідо-
мляє, що судове засідання відбудеться 03.03.2021 о 
14 год. 00 хв. в приміщенні Святошинського район-
ного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Яку-
ба  Коласа, 27-А.

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

Суддя Бандура І. С.

Адміністрація Центрального району Дніпровської міської ради 
запрошує Гречаного Ігоря Володимировича, 01.11.1987 р.н., на за-
сідання комісії з питань захисту прав дитини, у зв’язку із розглядом 
звернення Яворської-Гречаної М. О. щодо надання до Кіровського 
районного суду м. Дніпропетровська висновку про доцільність/не-
доцільність позбавлення Гречаного І. В. батьківських прав відносно 
дитини Гречаного М. І., 2013 р.н., яке відбудеться 02 березня 2021 
року о 10.00 в приміщенні адміністрації Центрального району Дні-
провської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава 
Мудрого (Ленінградська), 42, 2 поверх, зала засідань.

Роз’яснюємо, що в разі неможливості прибути особисто на засі-
дання комісії з питань захисту прав дитини, Гречаний І. В. має мож-
ливість надати письмові пояснення з вищезазначеного питання та 
відповідні документи, що мають істотне значення для розгляду пи-
тання, або направити свого представника із відповідними докумен-
тами на представництво інтересів.

Письмові пояснення та документи можливо надати до засідан-
ня комісії за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, 42 
(для управління-служби у справах дітей).

Явка Гречаного І. В. обов’язкова, при собі Гречаному І. В. мати 
оригінал паспорта.

До уваги
приватного підприємства «Ворленд трейдінг»  

(ідентифікаційний код юридичної особи 24330682)
За результатами розгляду справи № 143-26.13/48-20 про вчи-

нення приватним підприємством «Ворленд трейдінг» порушення, 
передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист 
економічної конкуренції» у вигляді неподання інформації Анти-
монопольному комітету України на вимогу державного уповнова-
женого Комітету від 25.02.2020 № 143-26.13/01-2849 у встановле-
ний ним строк, Тимчасова адміністративна колегія Антимонополь-
ного комітету України прийняла рішення від 23 грудня 2020 року  
№ 53-р/тк.

Інформація про прийняте рішення розміщена на офіційно-
му веб-сайті Антимонопольного комітету України за посиланням: 
https://amcu.gov.ua/npas/pro-porushennya-zakonodavstva-pro-zahist-
ekonomichnoyi-konkurenciyi-ta-nakladennnya-shtrafu-168.

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини пер-
шої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебу-
ває кримінальне провадження відносно Ільясова Ремзі Ільясовича, 
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в судове засідання викликається Ільясов Ремзі 
Ільясович, 12.04.1958 року народження, яке відбудеться 04 берез-
ня 2021 року о 09:45 год. в приміщенні Солом’янського районного 
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 20, під го-
ловуванням судді Агафонова С. А.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004,  
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») роз-
глядає кримінальне провадження (справа № 227/8/21) за обвину-
ваченням Панченка Андрія Ігоровича, 14 березня 1983 року наро-
дження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Панченко Андрій Ігорович, 14 березня 1983 року 
народження, останнє відоме місце проживання: Донецька область, 
м. Сніжне, вул. Шахматова, буд. 18, кв. 1, викликається на 10.30 го-
дину 04 березня 2021 року до Добропільського міськрайонного су-
ду Донецької області, кабінет № 2, для участі у підготовчому судо-
вому засіданні по зазначеному кримінальному провадженню.

Головуючий суддя Мацишин Л. С.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебу-
ває кримінальне провадження відносно Лісовської Валентини Воло-
димирівни, 27.12.1949 року народження, обвинуваченої у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання викликається Лі-
совська Валентина Володимирівна, 27.12.1949 року народження, 
обвинувачена у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеться 02 березня 2021 
року об 11.10 год. в приміщенні Солом’янського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, каб. 26, 
під головуванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченої дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвину-
вачену Альошину Світлану Михайлівну для розгляду кримінально-
го провадження з дозволом на здійснення спеціального судового 
провадження, внесеного до ЄРДР за № 42016000000004018 від-
носно Альошиної Світлани Михайлівни, обвинуваченої у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що 
судове засідання відбудеться 03.03.2021 р. о 12 год. 00 хв. в при-
міщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціаль-
ного судового провадження.  

Суддя Бандура І. С.
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У Єгипті знайшли 
найстарішу броварню у світі
ДАВНІ ПИВОВАРИ. За один цикл на пивзаводі могли зварити 
понад 22 тонни пива

Ярослав САДОВИЙ, 
«Урядовий кур’єр»

У єгипетському місті Абі-
досі археологи знайшли 

руїни броварні віком 5000 ро-
ків. Її потужності давали змо-
гу одночасно виготовити 22,4 
тисячі літрів пива, призна-
ченого для ритуалів фарао-
на. За словами археологів, це 
найстаріша у світі пивоварня 
з виявлених досі. 

Як повідомило міністер-
ство у справах старожитнос-
тей Єгипту на своїй сторінці у 
Facebook, ідеться не про ма-
леньке підприємство, а про 
майже сучасний завод з ви-
сокою продуктивністю для 
того часу. Наукове відкрит-
тя зробила єгипетсько-аме-
риканська археологічна місія 
на чолі з Метью Адамсом з 
Нью-Йоркського університе-
ту і Деборою Фішак із Прин-
стонського.

За словами представника 
міністерства у справах ста-
рожитностей Мустафи Ва-
зірі, пивзавод було збудова-
но у період правління фа-
раона Нармера, засновни-
ка I династії Раннього цар-
ства (кінець XXXII століття 
до н.е., або понад 5000 років 
тому). Пивоварня має 18 ве-
ликих секцій площею 2 м за-
вдовжки, 2,5 м завширшки і 
0,4 м завглибшки. Ці примі-
щення використовували для 
варіння пива. У кожному бу-
ло майже 40 глиняних єм-
ностей, розташованих у два 
ряди для нагрівання суміші 
зерна та води.

Броварню збудували в 
Абідосі спеціально для цар-
ських ритуалів, які прово-
дили в похоронних спорудах 
правителів Єгипту. Під час 
розкопок у цих будівлях зна-
йшли докази використання 
пива в обрядах із принесен-
ням жертв. Британські архе-
ологи виявили пивний завод 
ще на початку XX століття, 
однак з якихось причин во-
ни не досліджували об’єкта, 
що тепер зробили американ-
ці і єгиптяни.

Пиво з’явилося майже 13 
тисяч років тому і до часу 
зародження давньоєгипет-
ської державності набуло іс-
тотного поширення, ставши 
основним алкогольним напо-
єм стародавніх єгиптян. Пиво 
варили із солоду ячменю або 
пшениці, додаючи фініки. За 
традицією, померлому фара-
онові обіцяли хліба, що не за-
черствів, і пиво, яке не скис-
ло. Робітники, що будували 
піраміди, отримували щодня 
до п’яти літрів пива.

Незважаючи на величез-
ну кількість знайдених гле-
ків із залишками пива, не-
має даних про давніх пиво-
варів. Мабуть, варили пиво в 
той час здебільшого в домаш-
ніх умовах. До того ж навіть 

за умови централізованого 
і спеціалізованого виробни-
цтва пива важко відрізнити 
броварню від пекарні, оскіль-
ки і там, і там є печі, обпалене 
зерно, глиняні глечики.

Свідчення варіння пи-
ва у Стародавньому Єгипті 
з’являлися в різний час. 2015 
року на будмайданчику в 
Тель-Авіві робітники натра-
пили на фрагменти керамі-
ки, яку стародавні єгиптяни 
використовували для приго-
тування пива. Знахідці понад 
5000 років. Після виявлення 
слідів варіння пива в печері 
на території сучасного Ізра-
їлю 2018 року дослідницька 
група Стенфордського уні-
верситету дійшла висновку, 
що потреба у пиві стала по-
штовхом до поширення зер-
нових культур на Близько-
му Сході. Дослідники проа-
налізували зразки органіки в 
кам’яному посуді віком май-
же 13 тисяч років, знайде-
ному біля Хайфи. Тут жи-
ли представники натуфій-
ської культури. Відтепер на-
туфійцям належить рекорд 
як найдавнішим виробни-
кам алкоголю у світі. На дум-
ку дослідників, ці люди вари-
ли пиво з ритуальною метою: 
пінним напоєм вони вшано-
вували пам’ять покійних.

2019 року три британки 
зварили пиво за давньоєги-
петським рецептом. Такий 
напій пили єгипетські раби 
5000 років тому, повідомляє 
видання Daily Mail.

Історик харчової промис-
ловості Таша Маркс, пивовар 
Мікаела Чарльз і фахівець із 
пива Сьюзан Бойл витрати-
ли пів року на приготування 
спеціального пива. За допомо-
гою Британського музею вони 
зробили пивоварний інвен-
тар, ідентичний давньоєги-
петському, і відтворили мето-
дологію виробництва напою.

Стародавні єгиптяни виро-
бляли і споживали величез-
ну кількість пива, каже Таша 
Маркс: «Пиво було настільки 
поширене, що до нього стави-
лися як до одного з видів їжі. 
Його споживали щодня у ве-
ликих кількостях, на релігій-
ні свята й урочистості. Воно 
було істотною частиною ра-
ціону рабів, але мало статус 
напою богів і було пов’язане 
з кількома єгипетськими бо-
жествами».

Пиво входило і в пайок вої-
нів. На стелі Піанхі зображе-
но, як військо вихваляє свого 
фараона: «Хліб твій в утро-
бі нашій на будь-якому шля-
ху. Пиво твоє втамовує спра-
гу нашу».

Мікаела Чарльз, головний 
пивовар заводу AlphaBeta на 
сході Лондона, використову-
вала гімн шумерській богині 
пива Нінкасі як головний ре-
цепт. «У єгипетських галере-
ях Британського музею мож-
на побачити знайдені у гроб-
ницях дерев’яні фігурки пи-
воварів, які щось протира-
ють крізь тканину в кераміч-
ний посуд. Це стало для нас 

підказкою до технології ви-
робництва», — каже Сьюзан 
Бойл.

За давньоєгипетськими 
правилами пивоваріння, час-
тину зерна намочували в хо-
лодній воді, частину — в га-
рячій. Потім їх з’єднували 
для бродіння. Згідно із сучас-
ною технологією, обробляють 
усе зерно разом у вузькому 
температурному інтервалі, 
розповідає Таша Маркс.

Дослідники використову-
вали керамічний посуд для 
імітації давньоєгипетських 
теракотових горщиків. Виго-
товлення пива зайняло два 
дні. Зробили дві партії, одну 
без добавок, а другу — з фіс-
ташками, пелюстками тро-
янд, кмином, коріандром і 
кунжутом — інгредієнтами, 
до яких мали доступ старо-
давні єгиптяни.

«Щойно ми стали варити 
староєгипетське пиво, я була 
впевнена, що воно буде огид-
ним, — зізнається Таша. — 
Я чекала, що у нас вийде не-
смачна, щільна, схожа на ка-
шу слабоалкогольна суміш».

Але давні пивовари вважа-
ли інакше: навряд чи єгиптя-
ни варити б пиво в такій кіль-
кості, якби воно було гидким. 
На подив Таші Маркс, напій 
вийшов дуже смачним: «Пи-
во було легким і свіжим — 
саме те, чого хотілося б піс-
ля перебування під палючим 
єгипетським сонцем».

А ось месопотамське пи-
во, вочевидь, було не дуже 
смачним. 2018 року археоло-
ги знайшли на території Іра-
ку рештки найдавнішого пи-
ва і, вивчивши хімічні харак-
теристики осаду, спробува-
ли відтворити напій. Для цьо-
го взяли за основу описані в 
поемах інгредієнти. Кушту-
вати його на момент виходу 
наукової статті було ще ра-
но, але пахло воно, за слова-
ми науковців, жахливо. Од-
нак основним їх завданням 
було вивчити характеристи-
ки осаду в посуді, знайдено-
му на території Месопотамії. 
Це дало змогу дізнатися біль-
ше, що пили та їли жителі  
цієї цивілізації.

Концепт-кар дивної 
форми виставили  
на продаж 

Олесь ГОРИЦВІТ 
для «Урядового кур’єра»

ДИВО-АВТО. Автомобільний дизайнер з американського шта-
ту Мічиган виставив на продаж автомобіль, схожий на величезне 
дзеркало заднього огляду. Оголошення про продаж з’явилося на 
сайті Garage Kept Motors.

Машину створили на базі Ford Festiva 1993 року випуску, во-
на нагадує трапецію. Її зібрали 2016-го, а через три роки диво-ав-
то потрапило в музей Петерсена в Лос-Анджелесі –– один з най-
більших автомобільних музеїв у світі. Відвідувачі часто сумнівали-
ся, що машина може їздити, але вона без проблем пересувається 
навіть дорогами загального користування, але водій повинен бу-
ти в шоломі та окулярах.

Дизайнер, який придумав цей автомобіль, каже, що хотів кину-
ти виклик традиційному уявленню про машини. Тому створив мі-
німалістичний кузов без дверей –– сісти в автомобіль можна за 
допомогою висувних сходів-підніжок.

Замість фар спереду три LED-панелі, які можна вмикати вно-
чі, і ще одна позаду. Спереду в машини велике дзеркало, в якому 
автомобілісти, які проїжджають поблизу, можуть себе побачити.

У машині немає ні радіо, ні клімат-контролю, ні мультимедіа-
екрана, а їзда в ній не з простих через погані аеродинамічні ха-
рактеристики. Власник хоче за неї 50 тисяч доларів –– це понад 
1,3 мільйона гривень. Усередині автомобіля –– рідний 1,3-літро-
вий двигун від Ford, який працює із п’ятиступінчастою механічною 
коробкою передач.

Автомобіль-дзеркало під час мандрівки
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Зліва направо: Мікаела Чарльз, Таша Маркс та Сьюзан Бойл куштують пиво, якому  
5 тисяч років

Посуд, в якому варили пиво
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