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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 4 березня 2021 року
USD 27.8477 EUR 33.5565 RUB 3.771 / AU 47657.44 AG 729.43 PT 33029.32 PD 65309.82

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

Його творчість знають і знову відкривають 
ДЗВІНОЧКИ ПОЕЗІЇ. У Слов’янську на Донеччині відбувся відкритий фестиваль-конкурс  
«Любіть Україну!» пам’яті Володимира Сосюри

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

«Коли я приїхав у Сталіно 
(нині Донецьк. — П.К.), 

ішла конференція молоді, на 
якій виступав секретар Ста-

лінського обкому КСМУ. Він 
говорив про «Любіть Украї-
ну!», про те, що під цим віршем 
підписалися б Петлюра і Бан-
дера. Закінчивши промову, він 
сказав: «А тєпєрь слово імєєт 
таварищ Сосюра!» І мене зу-

стріла електрична буря апло-
дисментів». 

Цей епізод Володимир Сосюра 
згадує в автобіографічному ро-
мані «Третя Рота». Він підтвер-
джує, що в ті важкі часи, коли 
за відому всім поезію «Любіть 

Україну!» автора цькували, пе-
реслідували і звинувачували в 
націоналізмі, він шукав підтрим-
ки насамперед на малій батьків-
щині, де радо зустрічали земля-
ка, демонструючи любов та по-
вагу до його творчості. 

Таке ставлення до поета збе-
рігається на Донеччині до-
сі. А тепер регіональний кон-
курс пам’яті Володимира Со-
сюри впевнено виходить 
на загальноукраїнський 
рівень.    

Президент Європейської ради про підтримку 
цивілізаційного вибору розвитку нашої країни

Літній час стане 
історією?

НАРЕШТІ. Торішнє сезонне переведення стрілок годин-
ника на зимовий час може стати останнім у цій багаторіч-
ній епопеї. Адже вчора Верховна Рада ухвалила за основу 
зі скороченням терміну підготовки законопроєкт «Про об-
числення часу в Україні». Він передбачає, що сезонний пе-
рехід часу не застосовується. 

Документ спрямовано на вирішення питань визначення 
правових засад обчислення часу в нашій країні. А вста-
новлення і закріплення на всій території єдиного київсько-
го часу сприятиме зміцненню безпекових позицій України 
і сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупова-
них територій. Депутати подбали про здоров’я населення, 
бо переведення стрілок годинника на годину вперед і на-
зад негативно впливає на самопочуття і працездатність. 
Доведено, що переведення стрілок не сприяє енергозбе-
реженню.

Викладений у законі підхід відповідає світовій практиці. 
Європейський парламент 26 березня 2019 року підтримав 
ідею скасувати сезонне переведення годинника з 2021-го. 
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ЦИТАТА ДНЯ

ШАРЛЬ МІШЕЛЬ:

ЦИФРА ДНЯ

80% 
населення планує до кінця 2021 року 

охопити щепленнями від COVID-19 
Міністерство охорони здоров’я

«Я прибув із чітким 
повідомленням  

для Президента  
й народу України: немає 

Європи  
без України».

Рік уряду:  
непростий, дієвий  
та на перспективу

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр-міністр Денис 
Шмигаль представив хронологію з важливих рішень  
і реформ, які вдалося реалізувати
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ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ

Посол України в США Оксана 
Маркарова свою роботу на посаді 
вбачає у максимальній розбудові 
стратегічного партнерства у всіх 
пріоритетних напрямах

З ПЕРШИХ ВУСТ

На Рівненщині 
впроваджують проєкт 
комплексного аудиту  
та соціалізації захисників 
України та членів їхніх родин
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Запрошення  
до подання тендерних пропозицій 

Україна
Другий Розвиток Міської Інфраструктури 
Позика № 8391-UA та TF017112
Назва пакету: Закупівля спеціалізованої техніки - Кран автомобіль-

ний та Автомобіль   мулосос 
Номер (відповідно до плану закупівель): CHS-ICB-13

Назва контракту:
• Лот 1 (CHS-ICB-13-L1): «Закупівля спеціалізованої техніки — Кран 

автомобільний» 
• Лот 2 (CHS-ICB-13-L2): «Закупівля спеціалізованої техніки —  

Автомобіль мулосос»
1. Україна отримала фінансування від Світового банку на витрати на 

Другий проект міської інфраструктури (UIP-2) і має намір застосува-
ти частину надходжень цього кредиту на прийнятні платежі за контр-
актами:

• Лот 1 (CHS-ICB-13-L1): «Закупівля спеціалізованої техніки — Кран 
автомобільний» 

• Лот 2 (CHS-ICB-13-L2): «Закупівля спеціалізованої техніки —  
Автомобіль мулосос»

2. Комунальне підприємство «Черкасиводоканал» Черкаської місь-
кої ради цією об’явою запрошує правомочних учасників тендеру нада-
ти свої запечатані тендерні пропозиції на здійснення закупівлі:

• Лот 1 (CHS-ICB-13-L1): постачання Крану автомобільного із надан-
ням супутніх послуг (навчання персоналу Покупця та введення в екс-
плуатацію);  

• Лот 2 (CHS-ICB-13-L2): постачання — Автомобіля   мулосос із на-
данням супутніх послуг (навчання персоналу Покупця та введення в 
експлуатацію).

Кінцевий пункт призначення: КП «Черкасиводоканал»: вул. Г. Сагай-
дачного, 12, Черкаси, 18036, Україна.

Термін доставки товарів: не більше 90 (дев’яносто) календарних 
днів з дати підписання контракту.

Термін завершення супутніх послуг: 15 (п’ятнадцять) календарних 
днів після доставки Товару.

Пільги для вітчизняних учасників торгів не застосовуються.
Більш детальний опис товарів та супутніх послуг наведено в тендер-

ній документації.
3. Учасники торгів можуть подавати тендерні пропозиції на один або 

кілька контрактів, як це визначено далі в тендерному документі. Учас-
никам торгів, які бажають запропонувати знижки у випадку, якщо їм 
буде присуджено більше одного контракту, буде дозволено це робити, 
за умови, що ці знижки будуть включені в Листі заявки.

4. Торги проводитимуться за процедурою Міжнародних конкурсних 
торгів, як зазначено у Керівних принципах Світового банку: Закупів-
ля товарів, робіт та неконсультаційних послуг за кредитами МБРР та 
Кредитами та грантами МАР Позичальниками Світового банку від січ-
ня 2011 року, переглянутого до липня 2014 року. («Керівні принци-
пи закупівель») та є відкритим для всіх учасників, які мають право на 
участь у торгах, як визначено в Керівних принципах закупівель. Крім 
того, зверніться до пунктів 1.6 та 1.7, які викладають політику Світово-
го банку щодо конфлікту інтересів. Інструкції учасникам торгів та За-
гальні умови контракту - це інструкції, викладені в Стандартній тендер-
ній документації МБРР для закупівлі товарів (квітень 2015 р.).

Короткий опис кваліфікаційних вимог (більш детальний опис вказа-
ний у тендерній документації):

(а) Якщо учасник тендеру є виробником:
(i) Фінансова спроможність:
Учасник повинен надати документальне підтвердження того, що він 

відповідає наступним фінансовим вимогам:
• Лот 1: Учасник торгів повинен продемонструвати мінімальний се-

редньорічний оборот еквівалентний 250 000,00 доларів США (двіс-
ті п’ятдесят тисяч доларів США) протягом двох років (2019 та 2020).

• Лот 2: Учасник тендеру повинен продемонструвати мінімальний 
середньорічний оборот еквівалентний 250 000,00 доларів США (двіс-
ті п’ятдесят тисяч доларів США) протягом двох років (2019 та 2020).

(ii) Досвід та технічний потенціал:
Учасник повинен надати документальне підтвердження того, що він 

відповідає наступним фінансовим вимогам:
• Лот 1: Учасник повинен продемонструвати, що він має принаймні 

три (3) роки досвіду у виробництві подібних товарів; і Учасник пови-
нен продемонструвати, що він успішно виконав щонайменше два (2) 
контракти на поставку подібних товарів, кожен контракт на суму не 
менше еквівалентної 100 000,00 доларів США (сто тисяч доларів США) 
протягом періоду 2018, 2019, 2020 років.

• Лот 2: Учасник повинен продемонструвати, що він має принаймні 
три (3) роки досвіду у виробництві подібних товарів; і Учасник пови-
нен продемонструвати, що він успішно виконав щонайменше два (2) 
контракти на поставку подібних товарів, кожен контракт на суму не 
менше еквівалентної 100 000,00 доларів США (сто тисяч доларів США) 
протягом періоду 2018, 2019, 2020 років.

(b) Якщо учасник не є виробником:
Учасник повинен надати документальні докази, щоб продемонстру-

вати, що він відповідає наступним вимогам:
Якщо Учасник торгів не є виробником, але пропонує Товари від іме-

ні Виробника відповідно до Форми авторизації виробника (Розділ IV, 
Форми торгів), виданої Учаснику торгів, тоді:

(i) Виробник повинен продемонструвати, що він відповідає вище-
зазначеним вимогам (a) (i) та (a) (ii) для Лоту, що розглядається; і

(ii) Учасник повинен продемонструвати щодо лоту, який розгляда-
ється, що:

• він має мінімальний середньорічний оборот еквівалентний  
250 000,00 доларів США (двісті п’ятдесят тисяч доларів США) протя-
гом двох років (2019 та 2020); і

• він успішно виконав щонайменше 2 (два) контракти на постав-
ку подібних товарів, кожен контракт на суму не менше еквівалентної   
100 000,00 доларів США (сто тисяч доларів США) протягом 2018, 2019, 
2020 років.

(c) Якщо учасник є спільним підприємством (СП):
Учасник повинен надати документальні докази, щоб продемонстру-

вати, що він відповідає наступним вимогам:
(i) Виробник (або як Член СП, або вказаний у Формі дозволу Вироб-

ника, виданій СП) повинен відповідати вимогам (a) (i) та (a) (ii) щодо 
Лоту, який розглядається; і

(ii) Інші члени СП (не Виробники) повинні колективно відповідати 
вимогам (b) (ii) щодо Лоту, який розглядається.

Для того, щоб отримати кваліфікацію для більш ніж одного лоту, 
учасник повинен відповідати сукупності вищезазначених вимог щодо 
лотів в поданій заявці.

5. Зацікавлені правомочні учасники можуть отримати додаткову ін-
формацію у Комунальному підприємстві «Черкасиводоканал» Чер-
каської міської ради та ознайомитись з тендерною документацією за 
вказаною нижче адресою з 10:00 до 16:00 за місцевим часом, контак-
тна особа: пані Світлана Лісковець, заступник директора КП «Черкаси-
водоканал», електронна пошта: cherkwaterpro@ukr.net

6. Повний комплект тендерної документації англійською мовою мо-
жуть придбати зацікавлені учасники за умови подання письмової за-
явки та після сплати безповоротного збору в розмірі 6 300 гривень 
(шість тисяч триста гривень)  або 225 доларів США (двісті двадцять 
п’ять доларів США). Способом оплати буде банківський переказ на 
банківський рахунок, зазначений нижче. Документ буде надісланий 
авіапоштою для зарубіжної доставки, а також наземною поштою або 
кур’єром для місцевої внутрішньої доставки або його можна отримати 
за адресою нижче. Комунальне підприємство «Черкасиводоканал» не 
несе ніякої відповідальності за несвоєчасну доставку.

7. Тендерні пропозиції повинні бути доставлені на вказану нижче 
адресу до 14:00 за місцевим часом 15 квітня 2021 року. Електронні 
торги не дозволяються. Пізні пропозиції будуть відхилені. Пропози-
ції будуть відкрито публічно в присутності призначених представників 
учасників торгів та всіх, хто вирішить взяти участь за вказаною нижче 
адресою, о 14:00 за місцевим часом 15 квітня 2021 року.

8. Усі пропозиції повинні супроводжуватися Декларацією про забез-
печення пропозицій.

9. Адреса (и), про яку (які) йдеться вище, є :
До уваги: Лісковець Світлани, Заступника директора
Адреса: вул. Г. Сагайдачного, 12, 
Номер кабінету: 3-й поверх, кабінет 301
Місто: Черкаси  
Поштовий індекс: 18036
Країна: Україна
Телефон: +38 0472 37 33 00 ; +38 0472 37 24 27
Факс:  +38 0472 37 33 00 
Електронна адреса: cherkwaterpro@ukr.net
10. Банківські рахунки для переказу оплати за тендерну докумен-

тацію є:
Банківські  реквізити для платежів у гривні:
Назва банку: АТ «УКРСИББАНК»
Номер рахунку: UA653510050000026003317673900
Одержувач: Комунальне підприємство «Черкасиводоканал» Чер-

каської міської ради (КП «Черкасиводоканал»)
Адреса: вул. Гетьмана Сагайдачного,12 м. Черкаси, 18036 Україна
ЄДРПОУ: 03357168
Індивідуальний податковий номер: 033571623012

Банківські  реквізити для платежів у доларах США:
Назва банку: АТ «УКРСИББАНК»
Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 
SWIFT-код: KHABUA2K
Номер рахунку: UA653510050000026003317673900
Одержувач: Комунальне підприємство «Черкасиводоканал» Чер-

каської міської ради (КП «Черкасиводоканал») 
Адреса: вул. Гетьмана Сагайдачного,12 м. Черкаси, 18036 Україна
ЄДРПОУ: 03357168
Банк-посередник: 
BNP PARIBAS U.S.A. — New York Branch
New York , USA
SWIFT-код: BNPAUS3N

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015051110000062 від 05 листопада 2015 року, за обвинувачен-
ням Юхимука Руслана Степановича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою стат-
ті 368, частиною другою статті 375, частиною третьою статті 358, частиною першою статті 263 Кримінального ко-
дексу України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 30 листопада 2020 року постановлено здійснювати спеціальне судо-
ве провадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням Юхимука Руслана Степановича у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 368, частиною другою статті 375, частиною тре-
тьою статті 358, частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України.

У зв’язку з чим Юхимук Руслан Степанович, який народився 20 жовтня 1977 року в селі Нива Трудова Апостолів-
ського району Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: Луганська область, Кремінський район, міс-
то Кремінна, вулиця Тітова, будинок 7, квартира 1, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених частиною третьою статті 368, частиною другою статті 375, частиною третьою статті 358, частиною 
першою статті 263 Кримінального кодексу України, викликається в судове засідання, яке відбудеться 09 березня 
2021 року об 11 годині 00 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41),  
головуючий суддя: Сікора К. О., судді: Гавриленко Т. Г., Танасевич О. В.

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

У провадженні колегії суддів Вищого антикорупційного суду у складі: Ногачевського В. В. (головуючий), 
Галабали М. В., Крикливого В. В., перебуває кримінальне провадження № 12015000000000200 про обвину-
вачення Крючкова Дмитра Васильовича за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 ККУ та Корніленкова Ігоря Пе-
тровича за ч. 2 ст. 364 ККУ.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 29.09.2020 року постановлено  здійснювати спеціальне су-
дове провадження стосовно Корніленкова І. П., який обвинувачується у вчиненні кримінального правопору-
шення передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУ;

У зв’язку з чим, викликається Корніленков Ігор Петрович, 19 жовтня 1965 року народження, громадянин 
України, уродженець м. Запоріжжя, Запорізької обл., зареєстрований за адресою: вул. Московська, 41/8, кв. 
62, м. Київ, останнє відоме місце проживання: вул. Європейська, 5, с. Сонячне Запорізького р-ну Запорізь-
кої обл., який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУ, 
у судове засідання, що відбудеться  22 березня 2021 року о 14:00 год. у приміщенні Вищого антикорупцій-
ного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий суддя: Ногачевський В. В., судді: Крикливий В. В., 
Галабала М. В.

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

«ТОВ «Компанія АТКОМ», ЄДРПОУ 39731306, повідомляє, 

що були загублені документи по коносаменту ONEYZHOA40550601, 

вважати їх недійсними.

Втрачене свідоцтво серії КВ № 10218 про державну реєстрацію дру-
кованого засобу масової інформації: «Сучасна ортодонтія», видане 
Державним комітетом телебачення і радіомовлення України 03.08.2005 
року, вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право власності на житло, 

видане 23 березня 2010 року в м. Київ та зареєстроване в БТІ м. Києва 

21.04.2010 р за №3808, вважати недійсним.

ПрАТ «ВЕСНА» (ідентифікаційний код 13743004) 

повідомляє про втрату печатки Товариства, скасовує усі видані 

до 15 лютого 2021 р. (включно) довіреності, та припиняє усі укладені 

до 15 лютого 2021 р. (включно) договори про надання правової 

допомоги (чи з будь-якою іншою назвою договору, 

який укладений з адвокатом, та/чи адвокатським бюро, 

та/чи адвокатським об’єднанням).

3 вересня 2020 року помер ПОНОМАРЕНКО ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ, 

26 жовтня 1958 року народження, останнє місце реєстрації якого 

було: місто Лебедин Сумської області, вулиця Комунальна, 

будинок № 7, прошу спадкоємців померлого звернутись 

до Лебединської районної державної нотаріальної контори Сумської 

області, яка розташована за адресою: Сумська область, 

місто Лебедин, площа Соборна, 34.

Втрачений Договір купівлі-продажу транспортного засобу — наван-
тажувача фронтального XCMG LW500F, 2013 року випуску, ідентифі-
каційний № XUG0500FCDCB05438/11304264, двигун № D9134011736, 
укладений 04.06.2014 року між покупцем Шариповим Ігорем Геннаді-
йовичем та продавцем ДП «Ровенькиантрацит Сервіс» ТОВ «Ровеньки-
антрацит Сервіс ЛТД», посвідчений приватним нотаріусом Донецького 
міського нотаріального округу Донецької області Швець Русланом Оле-
говичем (реєстровий номер 3805), вважати недійсним.

Богунський районний суд м. Житомира (м. Житомир, м-н Соборний, 

1) викликає в якості обвинуваченого Літвинова Олега Георгійовича в су-

дове засідання, яке відбудеться 11 березня 2021 року о 10 год. 15 хв. 

в залі суду 2-Б-1, по кримінальному провадженню про обвинувачення 

Літвинова Олега Георгійовича за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України.

Суддя Зіневич І. В.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Бурлаку Олек-
сандра Максимовича, 18.02.1977 р.н., уродженця м. Бердичева Жи-
томирської області, як обвинуваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/1955/16-к, 1-кп/296/85/21 за ч. 1 ст. 258-3 КК України, в судо-
ве засідання під головуванням судді Аксьонова В. Є., яке призначено 
на 15 березня 2021 року на 10 год. 00 хв., в приміщенні Корольовсько-
го районного суду м. Житомира за адресою м. Житомир, майдан Со-
борний, 1, каб.106.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Наточеєва 
Олексія Миколайовича, 23.12.1973 р.н. як обвинуваченого у криміналь-
ному провадженні № 296/8814/19 по обвинуваченню у вчиненні кримі-
нального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під 
головуванням судді Покатілова О. Б. у судові засідання, що відбудуться 
16 березня 2021 року о 14.30 год. та 30 березня 2021 року о 16.00 год. в 
приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою: 
м. Житомир, майдан Соборний 1, зал № 301-1 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

В Першій Харківській міській державній нотаріальній 

конторі відкрита спадкова справа до майна померлого 

03 липня 2020 року Полторацького Дмитра Сергійовича, 

21 серпня 1941 року народження. Просимо зацікавлених 

осіб до 6 квітня 2021 року включно звернутися 

до нотаріальної контори за адресою: м. Харків, 

м-н Конституції, 1,7 під., 4 пов., 61003.

Повістка про виклик обвинуваченої в судове засідання
Обвинувачена Лященко Людмила Миколаївна, 06.11.1965 року народження, у вчинен-

ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідно до 
вимог ст. 323 КПК України, викликається в судове засідання, яке відбудеться 11 берез-
ня 2021 року о 13 год. у приміщенні Ленінського районного суду м. Полтави за адресою:  
м. Полтава, вул. А. Кукоби, 37, для участі в судовому засіданні як обвинуваченої.

Обвинувачена Лященко Л. М. зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Лиман, 
вул. Леваневського, 42.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК України. 
Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачена вважається повідомленою про 
дату, час та місце розгляду справи.

Суддя Н. Крючко

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні спеціального 
досудового розслідування

Підозрюваний Конєв Володимир Олександрович, 10.09.1958 року наро-
дження, уродженець м. Хрустальный (Красний Луч), зареєстрований та фак-
тично мешкає за адресою: Луганська область, м. Хрустальний (Красний Луч), 
мікрорайон 1, буд. 28, кв. 17, українець, громадянин України, відповідно до 
вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України Вам необхідно з’явитися 5 берез-
ня 2021 року о 10 год. 00 хв. в каб. № 226 до слідчого УСБУ в Черкаській об-
ласті Сторожука Л. І., за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, p.т. 398-623, 
для участі у слідчих та процесуальних діях у кримінальному провадженні  
№ 22021250000000005 від 22.01.2021 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.
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Як зміниться дизайн нового iPhone
ГАДЖЕТИ. З’явилися перші подробиці про характеристики iPhone 13

Ярослав САДОВИЙ, 
«Урядовий кур’єр»

Аналітик Мін-Чі Куо 
оприлюднив прогноз, 

яким буде iPhone 13. За йо-
го словами, Apple збільшить 
частоту оновлення екрана, 
зменшить чубчик на дисплеї 
й відмовиться від переходу 
на USB-C. Експерт поділив-
ся припущеннями про май-
бутній складаний яблучний 
смартфон і розповів, коли він 
з’явиться в продажу.

2021 року Apple готуєть-
ся випустити тринадцяту лі-
нійку iPhone. Відомий точ-
ними прогнозами аналітик 
TFI Securities Мін-Чі Куо 
поділився подробицями про 
майбутні гаджети компанії, 
повідомляє CNBC.

Майбутня лінійка iPhone 
13 складатиметься з чоти-
рьох моделей, повідомляє 
Мін-Чі Куо. Новинки, най-
імовірніше, буде оснащено 
новим чипом А15. Смартфо-
ни 2021 року будуть такого 
самого розміру, як і телефо-
ни лінійки iPhone 12: iPhone 
13 mini з 5,4-дюймовим 
екраном, iPhone 13 і 13 Pro 
з 6,1-дюймовими і iPhone 13 
Pro Max з 6,7-дюймовим. Ро-
боча частина дисплея буде 
більшою.

Завдяки новому компак-
тнішому внутрішньому ди-
зайну весь модельний ряд 
iPhone 13 матиме нові збіль-
шені батареї, поліпшені мо-
деми 5G і камери з можли-
вістю астрофотографії, по-
ліпшеною зйомкою зоряно-
го неба. Однак iPhone 13 бу-
дуть набагато важчими, ніж 
iPhone 12, каже аналітик.

Камер буде чотири. За-
планований на 2021 рік 
iPhone отримає нову каме-
ру з апертурою від f/2.4 до 
f/1.8, зазначають аналітики 
Barclays. Цей апгрейд дасть 
їй додаткове джерело світла, 
що особливо важливо в умо-

вах поганого освітленння. У 
смартфонах моделей 13 Pro 
і 13 Pro Max апертура дорів-
нюватиме f/2.2 з фокусною 
відстанню 65 міліметрів, що 
поліпшить характеристики 
камери. Постачатиме компо-
ненти компанія Cirrus Logic.

Ще одна зміна iPhone 13 
— нові екрани з частотою 
120 Гц, які вже є в багатьох 
флагманах на Android 2020 
року. Фахівець каже, що та-
кі екрани стануть характер-
ною рисою Pro-моделей. Це 
будуть екрани LTPO OLED, 
що підтримують техноло-
гію динамічної частоти по-
новлення (від 1 Гц до 120 Гц 
залежно від сценарію) для 
максимально ефективної 
витрати заряду акумулято-
ра. 

Аналітики з Wedbush, 
ґрунтуючись на даних з лан-
цюга постачань Apple, зая-
вили, що компанія оснастить 
iPhone 13 Pro внутрішнім 
накопичувачем аж до 1 ТБ. 
Для порівняння: iPhone 12 у 
максимальній версії й ком-
плектації мав лише 512 ГБ 
внутрішнього сховища.

Цікаво, це не перше про-
сочування інформації. У січ-
ні 2021 року Front Page Tech 
вже заявляло, що iPhone 13 
оснастять терабайтним схо-
вищем, пише 9to5Mac. Очі-
кують, що настільки велику 

вбудовану пам’ять отрима-
ють лише найдорожчі моде-
лі смартфона, а саме iPhone 
13 Pro і Pro Max.

Раніше повідомляли, що 
в новій лінійці Apple мо-
же відмовитися від шнура 
Lightning і замінити його на 
універсальний USB-C. Од-
нак Куо висловив сумнів із 
приводу цього. 

За його словами, обґрун-
тування для відмови від 
USB-C — його низька водо-
непроникність. Аналітик пе-
редбачає, що Apple може 
відразу перейти до бездро-
тового iPhone, у якому не бу-
де портів. Але, на думку Куо, 
це не означає, що смартфон 
матиме лише бездротове за-
ряджання. Apple не вважає, 
що екосистема MagSafe до-
сягла того якісного рівня, ко-
ли її можна сприймати як 
єдиний спосіб заряджан-
ня. Тож компанія й нада-
лі використовуватиме свій 
порт Lightning, вважає екс-
перт. Він сумнівається, що 
цієї осені виробник поверне 
можливість розблокування 
за допомогою відбитка паль-
ця. На його думку, Touch ID 
повернуть у смартфони не 
раніше 2023 року.

Мін-Чі Куо зробив про-
гноз щодо продуктів Apple 
на найближчі кілька ро-
ків. За його словами, є ймо-

вірність, що 2022-го Apple 
працюватиме над тим, щоб 
збільшити розміри дис-
плея. Замість чубчика буде 
невелика ділянка у вигля-
ді крапки із вбудованою ка-
мерою, як у деяких Android-
смартфонах. Тут буде розмі-
щено систему розпізнавання 
обличчя Face ID.

У звіті фахівець згадує 
новий iPhone SE, який збе-
реже розміри і ціну ниніш-
ньої 4,7-дюймової моделі, 
але перейде на продуктив-
ніший процесор і містити-
ме підтримку 5G. Його поя-
ву очікують у першій поло-
вині 2022 року. У більш ран-
ніх прогнозах Куо теж по-
відомляв про 5,5-дюймо-
вий iPhone SE із вбудованим 
у кнопку живлення скане-
ром Touch ID. Але тепер він 
стверджує, що в нинішньо-
му розкладі Apple ніщо не 
вказує на повернення Touch 
ID в iPhone. Тож доля біль-
шого iPhone SE під питан-
ням.

2023 року Apple може по-
тішити прихильників пер-
шим складаним iPhone, 
який буде схожим на анало-
гічні від Samsung і Huawei. 
Продукт все ще перебу-
ває на ранній стадії розро-
блення, тому можливо, що 
Apple повністю відмовить-
ся від виробництва смарт-
фона такої форми. За слова-
ми Куо, у виробника все ще 
є проблеми, пов’язані з реа-
лізацією технології й масо-
вим виробництвом гаджета, 
тож дата запуску залежа-
тиме від того, чи зможе він 
розв’язати їх у встановле-
ний термін.

Днями стало відомо, що 
iPhone 11 і iPhone SE ста-
ли найбільш продаваними 
смартфонами у світі за під-
сумками 2020 року, а iPhone 
12 mini за півтора місяця на 
ринку зумів увійти в перший 
десяток бестселерів.

У продажу з’явився 
перший у світі 
смартфон з 
вуглецевого волокна

Олесь ГОРИЦВІТ 
для «Урядового кур’єра»

ЛЕГКИЙ І ДОРОГИЙ. Анонсований торік у березні розробником 
Carbon Mobile телефонний апарат з вуглецевого волокна нарешті 
з’явиться у продажу. Рекомендована ціна –– 800 євро. 

Смартфон мав побачити світ ще у червні 2020-го, але всесвітній 
локдаун завадив розробникам гідно представити виріб широкому 
загалу. Вони заявляють, що вага нового апарата з пафосною на-
звою Carbon 1 Mark II –– 125 грамів. Це на 50 грамів менше, ніж се-
редньостатистичний смартфон. У новинки буде AMOLED-дисплей 
6 дюймів, а працюватиме він на Android 10. Апдейт до 11 версії про-
гнозують у найближчому майбутньому. У смартфоні буде 256 гіга-
байт пам’яті, 8 гігабайт оперативної пам’яті, камера 16 мегапікселів 
на тильній панелі, і селф-сенсор з роздільною здатністю 20 мегапік-
селів на фронтальному боці. Ємність акумулятора –– 3000 мА*год. 
Сканер пальців передбачено бічний, а передня панель перебувати-
ме під захистом Gorilla Glass 7.

Попри переваги матеріалу, з якого виготовлено смартфон, є 
один нюанс: вуглеволокно має властивість блокувати радіохвилі. 
Фахівці Carbon Mobile витратили багато років, щоб розв’язати цю 
проблему і тепер заявляють, що успішно з нею впоралися.

Facebook домовився з німецькими ЗМІ  
про гонорари за їхні новини

Орест ГОРЯНСЬКИЙ 
для «Урядового кур’єра»

МЕДІАСПІВПРАЦЯ. Компа-
нія Facebook підписала угоду з 
великими німецькими ЗМІ про 
виплати за використання їхніх 
новин. Партнерами соцмере-
жі стали Die Zeit, Der Spiegel, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
Tagesspiegel, Rheinische Post 
та інші національні й регіо-
нальні видання. Як зазначе-
но на сайті Facebook News, по-
слуга запрацює у травні 2021 
року.

«Ми раді, що на цьому ран-
ньому етапі з нами працює так 
багато видавців, які представ-
ляють понад 100 улюблених ре-
дакційних брендів. Хоч би де 
перебували люди і хоч би які 
теми їх найбільше цікавили, 
Facebook News задовольняти-

ме їхні потреби», –– йдеться в 
заяві соціальної мережі.

«Facebook News пропонує по-
єднання ретельно підібраних і 
персоналізованих новин. Плат-
форма надасть інформативні, 

надійні й актуальні повідомлен-
ня. Крім головних заголовків та 
новин дня, читачі отримають до-
ступ до журналістських текстів з 
урахуванням особистих інтере-
сів на основі інформації, яку ко-

ристувачі читають, якою ділять-
ся і на яку підписуються», –– за-
явили в компанії.

Медіагрупа Axel Springer, що 
видає газети Bild і Die Welt, від-
мовилася підписувати угоду, 
назвавши умови співпраці смі-
хотворними. 

Схожі угоди Facebook підпи-
сала з американськими і бри-
танськими видавцями, трива-
ють переговори із французь-
кими. В Австралії нещодав-
но набрав чинності закон, який 
зобов’язує інтернет-гігантів пла-
тити засобам масової інформа-
ції за розміщення статей, які є 
їхньою інтелектуальною влас-
ністю. Як заявив федеральний 
скарбник країни Джош Фрай-
денберг, новий закон «забез-
печить справедливу винагоро-
ду медіакомпаніям за створе-
ний ними контент».

Carbon 1 Mark II продаватимуть на рідному для нього 
ринку Німеччини і в інших країнах Європи

У Facebook подбали про високоякісний контент для 
користувачів

Презентацію нового телефона iPhone 13 від Apple 
очікують у вересні 2021 року
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