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Зі святом 8 Березня!

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції про ймовірність отримання 
ПДЧ цього року 

До чого готується 
країна-окупант? 

АГРЕСИВНА ІСТЕРІЯ. Російська Федерація й надалі про-
водить заходи провокаційного характеру, що суперечать між-
народним домовленостям і взятим державою-агресором 
зобов’язанням. РФ нарощує бойовий потенціал угруповання 
військ на тимчасово окупованих територіях та поблизу кордо-
нів України. Про це йдеться в заяві пресслужби Міністерства 
оборони щодо ситуації в зоні проведення ООС.

Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупова-
ній території у Донецькій та Луганській областях з кінця люто-
го активізували ідеологічну роботу серед місцевого населення. 
У громадських місцях, на зупинках громадського транспорту, 
поблизу торговельних майданчиків, адміністративних, освітніх 
і медичних закладів збільшились обсяги розміщення інформа-
ції, спрямованої на «героїзацію російсько-окупаційних військ» 
і пропагування служби у складі з’єднань і частин двох армій-
ських корпусів окупантів.

А в місцевих ЗМІ й соцмережах відчутно зростає інтенсив-
ність агітаційних заходів серед місцевих жителів щодо прохо-
дження військової служби в лавах окупантів.

ЦИТАТА ДНЯ

ОЛЬГА СТЕФАНІШИНА:

ЦИФРА ДНЯ

127 
місце зі 178 посідає наша країна  

у рейтингу економічних свобод.  
За підсумками 2020 року вона 

піднялася на сім позицій

«Щойно Україна отримає 
План дій щодо членства, 

від нас залежатиме, 
коли ми будемо в НАТО. 
Ми готові зробити все 

можливе».
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9 березня виповнюється 100 років 
із дня народження Героя України 
Олексія Береста, який брав участь 
у встановленні прапора Перемоги 
над рейхстагом

ЛЮДИНА І ЧАС

Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження Національної 
економічної стратегії  
на період до 2030 року»

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2021 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 32 грн . . . . . . . . . . . . 57 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 96 грн . . . . . . . . . . 171 грн

на 6 місяці . . . . . . . 192 грн . . . . . . . . . . 342 грн

Триває 
передплата 
на 2021 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

Жінки України!

Прийміть мої найщи-

ріші вітання зі святом 

весни!

Ви століттями тво-

рили Українську Держа-

ву, формували її прин-

ципи і засади. Виборю-

вали Незалежність, роз-

будовували нашу краї-

ну, захищали її від зо-

внішніх ворогів, збага-

чували її культурну та 

історичну спадщину. 

Сьогодні кожна з вас до-

помагає вести Україну в 

коло успішних європей-

ських держав, і ваш вне-

сок — неоціненний.

У ці теплі весня-

ні дні хочу побажати 

вам щастя, гармонії та 

злагоди. Хай сповню-

ється серце любов’ю та 

відлунює радістю, мов 

дзвінкий пташиний 

спів. А душа хай розкві-

тає, неначе весняні пер-

воцвіти. Бажаю миру й 

достатку у ваших осе-

лях.

Прем’єр-міністр  
України  

Денис ШМИГАЛЬ
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Чернівецький апеляційний суд викликає у судове засідання Тока-
рюка Володимира Георгійовича у судове засідання на 10 год. 00 хв. 
15 березня 2021 року як обвинуваченого за ч. З ст. 190, ч. 4 ст. 190, 
ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 222, ч. З ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 
ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366 КК України за апеляційними  скаргами потер-
пілих Маніліч С.Г., Палій Л. І., Палій В.М., Сакало P.O., Ткачук К.Д., 
та прокурора Малик Н.В. на вирок Першотравневого районного су-
ду м. Чернівці від 06 червня 2016 року.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Чернівецького апеля-
ційного суду за адресою: м. Чернівці, вул. Емінеску, 4.

З моменту опублікування повістки про виклик у судове засідан-
ня в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розпо-
всюдження обвинувачений вважається належним чином ознайом-
лений з її змістом.

Суддя Марчак В.Я.

Октябрський районний суд м. Полтави викликає обвинувачено-
го Вергелеса Василя Володимировича, 23.05.1964 року народжен-
ня, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2  
ст. 15 ч. З ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369. ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 368-3, ч. 
2 ст. 369-2 КК України, у судове засідання, яке відбудеться о 14 го-
дині 02 квітня 2021 року. Явка до суду є обов’язковою. При собі не-
обхідно мати паспорт, або документ, який посвідчує особу. Слухан-
ня кримінального провадження відбудеться у приміщенні Октябр-
ського районного суду м. Полтави за адресою: м. Полтава, вул. На-
вроцького, 5, зал № 48 під головуванням судді Микитенка В.М. У ра-
зі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинувачену Катюху Олексан-
дру Володимирівну, 26.09.1977 р.н. (зареєстроване місце проживання: Донецька обл., м. По-
кровськ, вул. Шмідта, 12, кв. 42) у судове засідання для здійснення спеціального судового 
провадження у кримінальному провадженні № 2201605010000000113 від 01.06.2016 (справа 
№ 328/2893/17) за обвинуваченням Катюхи О.В. у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 16.03.2021 року о 09-00 годині в за-
лі судового засідання за адресою: Запорізька область,  м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У 
разі неявки обвинуваченої Катюхи О.В. кримінальне провадження буде здійснюватися за її від-
сутності. Колегія суддів: головуючий суддя  Коваленко П.Л., судді Новікова Н.В., Курдюков В.М.

Втрачений судновий білет на човен  «УЧЕ-734-К»  та лодочний двигун HONDA BF20  D3 SHU 

BAMJ № 1021608, виданий  Чернігівською дільницею Верхньодніпровського РП Держфлотін-

спекції України 02.09.2004 р. на ім’я Склярець Віктор Степанович, вважати недійсним.

У провадженні Кам’янка-Бузького районного суду Львівської області (у складі судді У.І. Костюк) знаходиться кри-

мінальне провадження про обвинувачення Азарової Тетяни Михайлівни, 06 червня 1970 року народження, у вчинен-

ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України .

Повідомляємо, що розгляд даної справи судом призначено на 16 березня 2021 року о 14 годині 00 хвилин у при-

міщенні Кам’янка-Бузького районного суду Львівської області, за адресою: Львівська область м. Кам’янка-Бузька, 

вул. Незалежності, 29, 3 поверх).

Попереджаємо Азарову Тетяну Михайлівну, 06.06.1970 року народження, зареєстровану за адресою: Львівська 

область, м. Кам’янка-Бузька, вул. Шкільна, 15, що у випадку Вашої неявки у судове засідання на вищевказані дату та 

час, справу буде розглянуто у Вашій відсутності на підставі наявних доказів у матеріалах справи.

Приватний нотаріус Запорізького міського нотарі-
ального округу Сенченко Катерина Валеріївна запрошує 
Гриценка Віктора Володимировича прибути до приват-
ного нотаріуса в строк до 15 квітня 2021 року для при-
йняття спадщини померлої 25 вересня 2020 року Бодря-
ги Ольги Данилівни.

Необхідно надати документи, які підтверджують його 
непрацездатність або інвалідність, та документи, що під-
тверджують факт прийняття спадщини.

У випадку неявки у вказаний строк та ненадання ви-
щевказаних документів, свідоцтво про право на спад-
щину за законом буде видано іншому спадкоємцю, який 
своєчасно прийняв спадщину.

26.02.2021 Національний банк України прийняв рі-

шення про виключення з Державного реєстру фінан-

сових установ ТОВ «КРЕДИТНІ ІННОВАЦІЇ» (код за  

ЄДРПОУ 41975147) та Кредитної спілки «Разом до успі-

ху» (код ЄДРПОУ 33762585) на підставі поданих ними за-

яв, а також про анулювання свідоцтв № 02-031 та № 03-

018 про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, 

які можуть займатися актуарними розрахунками, вида-

них Редьці Антоніні Вікторівні.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької облас-
ті знаходиться кримінальне провадження № 296/7349/17 за обвинувачен-
ням Панька Романа Григоровича, 07.04.1974 року народження, Байрачного 
Андрія Миколайовича, 04.07.1963 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинувачених Панька Романа Григоровича, Байрачного 
Андрія Миколайовича в судове засідання на 15 березня 2021 року о 10 го-
дині 00 хвилин, яке відбудеться у приміщенні Костянтинівського міськра-
йонного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Костян-
тинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О.В. Стадченко

 Артемівський міськрайонний суд  Донецької області (84500, м. Бахмут, 
Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає кримінальне провадження за об-
винуваченням Малєєвої Зінаїди Іванівни у вчинені кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачена по даному кримінальному провадженню викликається до 
суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 307), для участі у роз-
гляді справи: Малєєва Зінаїда Іванівна, 08.09.1964 р.н, (яка зареєстрована та 
мешкає за адресою: Донецька область, м. Вуглегірськ, вул. Калініна, 104) на 
16 березня 2021 року на 10 годину 00 хвилин.

Явка в судове засідання є обов’язковою.
Суддя Шевченко Л.В.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове засідання як 
обвинуваченого Митракова Миколу Володимировича, 25.07.1964р.н., уро-
дженця м. Кіровськ Луганської області, громадянина України, зареєстрова-
ного за адресою: Луганська область, м. Кадіївка (Стаханов), вул. Н. Курчен-
ко, 24, кв.36, фактично мешкає в м. Алчевськ Луганської області.

Судове засідання відбудеться 18 березня 2021 року о 10:00 год. в примі-
щенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб.218.

Суддя Рябуха Ю.В.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 3 березня 2021 р. № 174 
Київ

Про затвердження Порядку оплати витрат, 
пов’язаних із здобуттям дітьми працівників 

дипломатичної служби, направлених  
у довготермінове відрядження, дошкільної  

та загальної середньої освіти
Відповідно до частини другої статті 34 Закону України «Про дипломатичну служ-

бу» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок оплати витрат, пов’язаних із здобуттям дітьми працівни-

ків дипломатичної служби, направлених у довготермінове відрядження, дошкільної 
та загальної середньої освіти, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 322 «Про затвер-

дження Порядку оплати витрат, пов’язаних із здобуттям дітьми працівників диплома-
тичної служби, направлених у довготермінове відрядження, дошкільної та загальної 
середньої освіти» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 32, ст. 1149);

пункт 1 змін, що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міні-
стрів України від 27 березня 2019 р. № 322 і від 17 квітня 2019 р. № 333, затвердже-
них постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 60 (Офіційний ві-
сник України, 2020 р., № 14, ст. 576).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України 

від 3 березня 2021 р. № 174
ПОРЯДОК 

оплати витрат, пов’язаних із здобуттям дітьми працівників  
дипломатичної служби, направлених у довготермінове  
відрядження, дошкільної та загальної середньої освіти

1. Цей Порядок визначає механізм оплати витрат, пов’язаних із здобуттям дитиною 
віком від одного до 18 років працівника дипломатичної служби, направленого у дов-
готермінове відрядження, або дитиною віком від одного до 18 років іншого з подруж-
жя, які перебувають разом з подружжям у довготерміновому відрядженні, дошкільної 
та загальної середньої освіти у закладах освіти на території держави розміщення закор-
донної дипломатичної установи України.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах Украї-
ни «Про дипломатичну службу», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну за-
гальну середню освіту».

3. Оплата витрат, пов’язаних із здобуттям дітьми працівників дипломатичної служ-
би дошкільної та загальної середньої освіти, здійснюється за рахунок коштів держав-
ного бюджету, що передбачаються для функціонування закордонних дипломатичних 
установ України, а дітьми працівників апарату військових аташе та апарату представ-
ника Міноборони при закордонних дипломатичних установах України (далі — праців-
ники апарату військових аташе) — за рахунок коштів державного бюджету, що перед-
бачаються для функціонування уповноваженого органу Міноборони, що забезпечує 
діяльність апарату військових аташе та апарату представника Міноборони при закор-
донних дипломатичних установах України (далі — уповноважений орган Міноборони).

Оплата витрат, пов’язаних із здобуттям дітьми працівників дипломатичної служби 
дошкільної та загальної середньої освіти, здійснюється шляхом перерахування коштів 
з рахунків закордонних дипломатичних установ України (для працівників апарату вій-
ськових аташе — з банківського рахунка апарату військових аташе) на рахунок закла-
ду освіти на підставі оригіналів документів, що підтверджують надання закладом осві-
ти освітніх послуг дитині працівника (договір, рахунок-фактура тощо). Такі документи 
повинні містити деталізацію витрат на освітні послуги.

Оплата витрат, пов’язаних із здобуттям дітьми працівників дипломатичної служ-
би дошкільної освіти, здійснюється для дітей віком від одного до шести (семи) років.

У разі коли протягом навчального року у відповідному закладі дошкільної освіти 
держави перебування закордонної дипломатичної установи дитині працівника дипло-
матичної служби виповнюється сім років, оплата витрат, пов’язаних із здобуттям та-
кою дитиною дошкільної освіти, здійснюється за поточний навчальний рік у повно-
му обсязі.

Оплата витрат, пов’язаних із здобуттям дітьми працівників дипломатичної служби 
загальної середньої освіти, здійснюється для дітей віком від шести (семи) до 18 років.

У разі коли протягом навчального року у відповідному закладі загальної середньої 
освіти держави перебування закордонної дипломатичної установи дитині працівника 
дипломатичної служби виповнюється 18 років, оплата витрат, пов’язаних із здобут-
тям такою дитиною загальної середньої освіти, здійснюється за поточний навчальний 
рік у повному обсязі.

Підлягають оплаті витрати працівника дипломатичної служби на сплату реєстрацій-
них, вступних внесків і зборів, без яких неможливе здобуття відповідної освіти, а також 
на придбання навчальних підручників та посібників відповідно до наданого закладом 
освіти переліку необхідних навчальних підручників та посібників згідно із затвердже-
ною освітньою програмою та на підставі оригіналів рахунків.

4. Оплата витрат, пов’язаних із здобуттям дітьми працівників дипломатичної служби 

Гранична сума оплати витрат працівників дипломатичної служби на придбання на-
вчальних підручників та посібників на рік не може перевищувати 10 відсотків гранич-
них сум витрат, пов’язаних із здобуттям дітьми дошкільної та загальної середньої осві-
ти, визначеної абзацом першим та другим цього пункту.

5. Оплата витрат, пов’язаних із здобуттям дітьми працівників дипломатичної служби 
дошкільної та загальної середньої освіти, не здійснюється за рахунок коштів держав-
ного бюджету в містах, в яких наявна можливість здобуття освіти на безоплатній осно-
ві англійською або іспанською, або німецькою, або французькою мовою, або однією з 
мов слов’янської групи (крім міст, які розташовані в державах із складною безпековою 
ситуацією, санітарно-гігієнічними умовами, що створюють загрозу життю та здоров’ю 
дітей, а також державах, у закладах освіти яких обов’язкова освітня програма включає 
предмети, пов’язані з релігією).

За рахунок бюджетних коштів також не підлягають оплаті витрати, пов’язані із:
здобуттям дітьми працівників дипломатичної служби дошкільної та загальної се-

редньої освіти у закладах освіти держави-агресора, у тому числі в закладах освіти, що
утримуються такою державою за межами її території;

оформленням документів для зарахування дітей до закладів дошкільної та загаль-
ної середньої освіти;

сплатою заставних сум за навчальне обладнання;
придбанням художньої літератури та літератури для позакласного читання;
придбанням спеціального одягу або шкільної форми;
харчуванням дітей у закладах освіти;
проведенням медичного огляду дітей;
перебуванням дітей у групах подовженого дня;
навчанням понад обсяг обов’язкової освітньої програми;
відвідуванням екскурсій, культурних, спортивних та позашкільних заходів.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 24 лютого 2021 р. № 176 
Київ

Про утворення міжвідомчої робочої групи  
з питань  повернення активів збанкрутілих банків
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Утворити міжвідомчу робочу групу з питань повернення активів збанкрутілих 

банків у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з питань повернення акти-

вів збанкрутілих банків, що додається.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 24 лютого 2021 р. № 176
СКЛАД 

міжвідомчої робочої групи з питань повернення  
активів збанкрутілих банків

Прем’єр-міністр України, голова міжвідомчої робочої групи
Голова Національного банку, заступник голови міжвідомчої робочої групи (за згодою)
Міністр юстиції, заступник голови міжвідомчої робочої групи
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
Заступник Міністра внутрішніх справ
Голова Держфінмоніторингу
Генеральний прокурор (за згодою)
Заступник Керівника Офісу Президента України (за згодою)
Директор Національного антикорупційного бюро (за згодою)
Директор — розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 лютого 2021 р. № 176
ПОЛОЖЕННЯ 

про міжвідомчу робочу групу з питань  
повернення активів збанкрутілих банків

1. Міжвідомча робоча група з питань повернення активів збанкрутілих банків (далі — 
міжвідомча робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Мі-
ністрів України.

2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами 
України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, при-
йнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та 
цим Положенням.

3. Основними завданнями міжвідомчої робочої групи є:
1) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань повернен-

ня активів збанкрутілих банків;
2) визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, пов’язаних 

із поверненням активів збанкрутілих банків, зокрема розроблення стратегії повернення ак-
тивів збанкрутілих банків з визначенням плану дій її реалізації, включаючи підготовку про-
позицій щодо удосконалення нормативно-правової бази з відповідних питань;

3) підготовка і внесення Кабінетові Міністрів України пропозицій та рекомендацій щодо 
шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань, пов’язаних із поверненням ак-
тивів збанкрутілих банків.

3) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи пропо-
зиції та рекомендації.

5. Міжвідомча робоча група має право:
1) отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію,
необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних та місцевих органів ви-
конавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів 
(за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тим-
часові робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.
6. Посадовий склад міжвідомчої робочої групи затверджується Кабінетом Міністрів 

України.
7. Міжвідомчу робочу групу очолює голова, який затверджує її персональний склад та 

вносить у разі потреби до нього зміни.
8. Формою роботи міжвідомчої робочої групи є засідання, що проводяться за рішен-

ням її голови.
Голова міжвідомчої робочої групи може прийняти рішення про проведення засідання 

міжвідомчої робочої групи у режимі реального часу з використанням відповідних технічних 
засобів, зокрема Інтернету, або про участь члена міжвідомчої робочої групи в такому режи-
мі у засіданні міжвідомчої робочої групи. У зазначеному засіданні беруть участь члени між-
відомчої робочої групи, а також інші особи, визначені головою міжвідомчої робочої групи.

Засідання міжвідомчої робочої групи проводить її голова, а у разі його відсутності — 
один із заступників.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні міжвідомчої робочої групи та організа-
ційне забезпечення проведення засідання міжвідомчої робочої групи забезпечує її секретар.

9. Засідання міжвідомчої робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому при-
сутні (у разі проведення в режимі відеоконференції — беруть участь у ній) більш як поло-
вина її членів.

10. На своїх засіданнях міжвідомча робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з 
питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більш
як половина присутніх на засіданні членів міжвідомчої робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Пропозиції та рекомендації міжвідомчої робочої групи фіксуються у протоколі засідан-

ня, який підписується головуючим на засіданні і надсилається усім членам міжвідомчої ро-
бочої групи, а також Кабінетові Міністрів України.

Член міжвідомчої робочої групи, який не підтримує пропозиції і рекомендації, може ви-
класти у письмовій формі не пізніше ніж протягом двох календарних днів з дня проведення
засідання свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

11. Пропозиції та рекомендації міжвідомчої робочої групи можуть бути реалізовані шля-
хом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконав-
чої влади відповідно до своїх повноважень.

12. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міжві-
домчої робочої групи здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 лютого 2021 р. № 145-р 
Київ

Про внесення змін до Стратегії інтегрованого 
управління кордонами на період до 2025 року

Внести до Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року, 
схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 р. № 687 
(Офіційний вісник України, 2019 р., № 70, ст. 2472), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 24 лютого 2021 р. № 145-р

ЗМІНИ, 
що вносяться до Стратегії інтегрованого управління  

кордонами на період до 2025 року
1. У розділі «Мета Стратегії»: 
1) друге речення абзацу першого після слів «Стратегія спрямована на» доповни-

ти словами «виконання завдань Стратегії національної безпеки України, затвердже-
ної Указом Президента України від 14 вересня 2020 р. № 392, та»;

2) доповнити розділ абзацом такого змісту:
«Зважаючи на європейську та євроатлантичну інтеграцію України, ключовим ре-

зультатом Стратегії є готовність та спроможність до охорони зовнішніх кордонів ЄС 
в межах державного кордону України після набуття повноправного членства в ЄС.».

2. У розділі «Стратегічні цілі та завдання з реалізації державної політики у сфері 
інтегрованого управління кордонами» у стратегічній цілі 2 підрозділу «Охорона кор-
дону поза пунктами пропуску»: 

1) завдання 1 доповнити абзацом такого змісту:
«удосконалення інженерно-технічного облаштування державного кордону шля-

хом прийняття та реалізації відповідних нормативно-правових актів.»;
2) доповнити завданням 5 такого змісту:

ОГОЛОШЕННЯ
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ОГОЛОШЕННЯ

Телефони відділу рекламної інформації: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Інформація Національної академії педагогічних наук 
України про використання коштів Державного  

бюджету України за 2020 рік
Метою діяльності Національної академії педагогічних наук України є здій-

снення прогностичної наукової діяльності та участь у розробленні наукової 
політики в галузі освіти, педагогіки та психології, всебічне наукове супрово-
дження всіх освітніх рівнів. Завдання, спрямовані на досягнення мети: 

— організація та виконання фундаментальних і прикладних наукових до-
сліджень у галузі освіти, педагогіки і психології, упровадження їх результатів 
в освітню та інші види соціальної практики;

 — підготовка та атестація наукових та науково-педагогічних кадрів ви-
щої кваліфікації;

— зберігання наукового об’єкту  «Документи педагогіко-психологічного 
та історико-культурного напряму 19-20 століття (1850—1917), що становить 
національне надбання»; 

—забезпечення бібліотечного обслуговування користувачів (у т. ч. дис-
тантних), підприємств і організацій на всіх носіях інформації, забезпечення 
оперативного доступу користувачів до інформаційних ресурсів;

—організація планування та моніторинг діяльності установ НАПН України;
 — підвищення кваліфікації кадрів, організація підготовки здобувачів ба-

калаврського, магістерського рівнів вищої освіти.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (із зміна-

ми) Національній академії педагогічних наук України затверджено бюджетні 
призначення за загальним фондом у сумі 215281,2 тис. грн, за спеціальним 
фондом (власні надходження бюджетних установ)  кошторис з урахуванням 
внесених змін — 26322,2 тис. грн Касові видатки за загальним фондом ста-
новили 215160,8 тис. грн, за спеціальним фондом — 24631,5 тис. грн.

За бюджетною програмою 6551020 «Наукова і організаційна діяльність 
Президії НАПН України» на 2020 р. затверджено видатки за загальним фон-
дом у сумі 22414,5 тис. грн, за спеціальним фондом — 946,1 тис. грн, касо-
ві видатки за загальним фондом становили 22295,8 тис. грн, за спеціальним 
фондом — 719,2 тис. грн За рахунок коштів зазначеної бюджетної програми 
здійснювалася виплата довічної плати за звання дійсним членам (академі-
кам) та членам-кореспондентам (7104,0 тис. грн), утримувався апарат Пре-
зидії НАПН України.

За бюджетною програмою 6551030 «Наукова і науково-технічна діяль-
ність у сфері освіти, педагогіки і психології» на 2020 р. затверджено видат-
ки за загальним фондом у сумі 163558,6 тис. грн, за спеціальним фондом 
— 9420,7 тис. грн, касові видатки за загальним фондом становили 163558,6 
тис. грн, за спеціальним  фондом — 8262,0 тис. грн.

За бюджетною програмою 6551030 у 2020 р. кошти загального фонду ви-
користовувалися за наступними напрямами: проведення фундаментальних 
досліджень — 68945,0 тис. грн; прикладних досліджень — 81662,2 тис. грн; 
підготовку наукових кадрів — 6593,3 тис. грн; фінансову підтримку науково-
го об’єкту, що становить національне надбання — 35,0 тис. грн, забезпечен-
ня доступу до науково-технічної інформації та наукової літератури на всіх ви-
дах носіїв — 6323,1 тис. грн, із них на забезпечення діяльності Державної на-
уково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського — 5018,8 
тис. грн (26865 відвідувачів наукової бібліотеки протягом року), випуск елек-
тронних та друкованих видань (наукової, виробничо-практичної, навчальної 
та довідкової продукції) — 1144,1 тис. грн (видано 104 од.).

Виконання наукових досліджень у 2020 р. здійснювалося в 12 наукових 
установах НАПН України. Забезпечено виконання 43 фундаментальних та 60 
прикладних досліджень у сфері педагогічних, психологічних та філософ-
ських наук; кількість публікацій та цитувань наукових установ у Scopus та ін-
ших наукометричних базах даних — 893 од. 

У 2020 р. випуск аспірантів з відривом від виробництва становив 18 осіб, у 
тому числі за загальним фондом 17 за загальним фондом; випуск аспірантів 
без відриву від виробництва становив — 16 осіб, у тому числі за загальним 
фондом — 3, за спеціальним фондом — 13; випуск докторантів становив 19 
осіб, у тому числі за загальним фондом — 9, за спеціальним фондом — 10. 

У 2020 р. прийом аспірантів з відривом від виробництва становив 8 осіб, у 
тому числі за загальним фондом — 6, за спеціальним фондом — 2; прийом 
аспірантів без відриву від виробництва становив 40 осіб за спеціальним фон-
дом; прийом докторантів становив 5 осіб, у тому числі за загальним фондом 
— 2, за спеціальним фондом — 3.

За бюджетною програмою 6551060 «Підготовка кадрів та підвищення 
кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами вищої 
освіти» у 2020 р. затверджено видатки за загальним фондом у сумі 29308,1 
тис. грн, за спеціальним фондом — 15955,4 тис. грн, касові видатки за за-
гальним фондом становили 29306,4 тис. грн, за спеціальним фондом — 
15650,3 тис. грн Видатки загального фонду становили: на підвищення ква-
ліфікації — 28776,6 тис. грн; на підготовку науково-педагогічних кадрів — 
529,8  тис. грн. 

У 2020 р. за бюджетною програмою 6551060 здійснено випуск: слухачів 
курсів підвищення кваліфікації чисельністю 8111 осіб, у тому числі за за-
гальним фондом — 4977, за спеціальним фондом — 3134; студентів зао-
чної форми навчання за спеціальним фондом — 375 осіб; студентів денної 
форми навчання за спеціальним фондом — 47 осіб; аспірантів без відриву 
від виробництва 10 осіб, у тому числі за загальним фондом — 1, за спеціаль-
ним фондом — 9; аспірантів з відривом від виробництва 6 осіб, у тому числі 
за загальним фондом — 2, за спеціальним фондом — 4.

Публічне представлення Інформації Національної академії педагогічних 
наук України про використання коштів Державного бюджету України за 2020 
р. відбудеться 12 березня 2020 р. у приміщенні конференц-залу НАПН Укра-
їни (вул. Січових Стрільців, 52 А, початок о 15 год.).

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин Дубілет Олександр Валерійович, 25.10.1962р.н., що зареє-

стрований за адресою : м. Дніпро, вул. (Дзержинського) Вернадського, 33 г, 
кв. 10, фактично проживає за адресою : м. Дніпро, вул. Дольніка Архітекто-
ра, 15, кв. 7, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхід-
но з’явитися «15» березня 2021 року о «10» год. «00» хв. до Національно-
го антикорупційного бюро України за адресою : м. Київ, вул. Василя Сури-
кова, 3, кабінет №437, тел. 363 97 17, для участі у проведенні допиту в якос-
ті підозрюваного у кримінальному провадженні №12017040000000531 від 
06.03.2017. 

Відповідно до статті 138 КПК України поважними причини неприбуття 
особи на виклик є : 1) затримання, тримання під вартою або відбування по-
карання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судо-
вого рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, сти-
хійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність особи у місці прожи-
вання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) 
тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров›я у зв›язку з ліку-
ванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей за-
клад; 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 осо-
би на виклик.

Згідно зі статтею 139 КПК України, якщо підозрюваний, обвинувачений, 
свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, 
щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Ко-
дексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання 
ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не 
з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого непри-
буття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку непри-
буття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мі-
німуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого 
судді, суду. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підо-
зрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід. За злісне 
ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену за-
коном. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик 
слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як 
два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержав-
ний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального 
досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Старший детектив Національного бюро
Першого відділу детективів
Другого підрозділу детективів
Головного підрозділу детективів
Національного антикорупційного 
бюро України               О.М. Кривоспицький

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянка Бичихіна Олена Анатоліївна, 08.05.1972р.н., що зареєстрова-

на та фактично проживає за адресою : м. Дніпро, вул. Мандриківська, буд. 
147, кв. 42, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхід-
но з’явитися «15» березня 2021 року о «14» год. «00» хв. до Національного 
антикорупційного бюро України за адресою : м. Київ, вул. Василя Сурикова, 
3, кабінет №437, тел. 363 97 17, для участі у проведенні допиту як підозрю-
ваного у кримінальному провадженні №12017040000000531 від 06.03.2017. 

Відповідно до статті 138 КПК України поважними причини неприбуття 
особи на виклик є : 1) затримання, тримання під вартою або відбування по-
карання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судо-
вого рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, сти-
хійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність особи у місці прожи-
вання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) 
тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з ліку-
ванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей за-
клад; 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 осо-
би на виклик.

Згідно зі статтею 139 КПК України, якщо підозрюваний, обвинувачений, 
свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, 
щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Ко-
дексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання 
ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не 
з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого непри-
буття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку непри-
буття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мі-
німуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого 
судді, суду. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підо-
зрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід. За злісне 
ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену за-
коном. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик 
слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як 
два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержав-
ний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального 
досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Старший детектив Національного бюро
Першого відділу детективів
Другого підрозділу детективів
Головного підрозділу детективів
Національного антикорупційного 
бюро України      О.М. Кривоспицький

СУД ПОСТАНОВИВ:
Касаційну скаргу Ющенка Ю.О. задовольнити частково.
Постанову Апеляційного суду м. Києва від 06 червня 2018 року скасувати.
Рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 29 січня 2018 року в 

частині стягнення із Товариства з обмеженою відповідальністю «Фрегат» на 
користь Ющенка Ю.О. суми компенсації в розмірі 2 387 720,00 грн замість 
відшкодування збитків або стягнення доходу змінити шляхом стягнення із 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фрегат» на користь Ющенка 
Ю.О. суми компенсації в розмірі 100 000,00 грн замість відшкодування збит-
ків або стягнення доходу.

Рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 29 січня 2018 ро-
ку в частині заборони Товариству з обмеженою відповідальністю «Фрегат» 
використовувати без письмового дозволу Ющенка Ю.О. фотографічні тво-
ри: «Човники», «Причал» та «Готель»; стягнення з Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Фрегат» на користь Ющенка Ю.О. суми моральної шкоди 
у розмірі 5 000,00 грн; зобов’язання Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Фрегат» протягом одного місяця з дня набрання рішенням суду у цій 
справі законної сили, за власний рахунок, опублікувати в газеті «Урядовий 
кур’єр» дані про допущені ним порушення майнових та немайнових автор-
ських прав Ющенка Ю.О. залишити в силі.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Фрегат» на ко-
ристь Ющенка Ю.О. витрати зі сплати судового збору за подання касаційної 
скарги у розмірі 9 347,60 грн

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її 
прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

(З постанови Верховного Суду у складі Касаційного цивільного суду від 
11.11.2020 р. у справі № 755/22219/14)

Інформація Національної академії аграрних наук України  
про виконання Державного бюджету України за 2020 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 

рік» Національній академії аграрних наук України затверджено бюджетні 

призначення за загальним фондом у сумі 517880,7 тис. грн Касові видат-

ки за загальним фондом становили 517542,8 тис. грн За спеціальним фон-

дом затверджено план власних надходжень на 2020 рік з урахуванням вне-

сених змін  у сумі 780121,3 тис. грн ( в тому числі фінансування — залишок 

на початок року — 34353,9 тис. грн), фактичні надходження — 738229,6 

тис. грн З них за джерелами надходжень: за послуги, що надаються устано-

вами згідно з їх основною діяльністю 206028,0 тис. грн; від додаткової (гос-

подарської) діяльності — 468200,6 тис. грн; від оренди майна бюджетних 

установ — 50326,6 тис. грн; від реалізації в установленому порядку майна 

— 811,9 тис. грн; від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків — 

10580,8 тис. грн; інші надходження — 2281,7 тис. грн. Касові видатки ста-

новили  720441,7 тис. грн.  

За бюджетною програмою КПКВК 6591020 «Наукова і організаційна ді-

яльність Президії Національної академії аграрних наук України» затвердже-

но обсяги асигнувань на 2020 рік за загальним фондом у сумі 39120,2 тис. 

грн, касові видатки становили 38794,4 тис. грн. Кошти загального фонду 

використовувалися за наступними напрямами: наукова і організаційна ді-

яльність Президії НААН — 29769,4 тис. грн; виплати дійсним членам (ака-

демікам) НААН та член — кореспондентам НААН — 9025,0 тис. грн За спе-

ціальним фондом затверджено план власних надходжень на 2020 рік з ура-

хуванням внесених змін 660,0 тис. грн, фактичні надходження — 56,7 тис. 

грн, касові видатки — 165,0 тис. грн.

За бюджетною програмою КПКВК 6591060 «Наукова і науково-техніч-

на  діяльність у сфері агропромислового комплексу», затверджено обсяги 

асигнувань на 2020 рік за загальним фондом у сумі 456420,3 тис. грн, касо-

ві видатки становили 456418,2 тис. грн. Кошти загального фонду викорис-

товувалися за наступними напрямами: фундаментальні наукові досліджен-

ня — 294580,7 тис. грн, прикладні наукові та науково-технічні розробки —  

130953,8 тис. грн, підготовка наукових кадрів — 26963,4 тис. грн, розвиток 

наукової інфраструктури НААН  (підготовка до друку та випуск наукових ви-

дань)  — 3638,2 тис. грн, збереження та розвиток об’єктів, що становлять 

національне надбання — 282,1 тис. грн.

Середньорічна чисельність аспірантів у 2020 році становила 472 особи з 

27 спеціальностей, докторантів — 27 осіб із 8 спеціальностей. У 2020 році 

прийом аспірантів   становив 87 осіб, прийом докторантів 11 осіб, заверши-

ли навчання 103 особи, з них 61 —  з відривом від виробництва, випуск док-

торантів становив 15 осіб. Крім того, забезпечується постійна співпраця на-

укових установ Академії з вищими навчальними закладами з питань підго-

товки фахівців шляхом створення спільних кафедр або їхніх філій.

За КПКВК 6591060 середньорічна кількість штатних одиниць, які отриму-

вали заробітну плату за рахунок коштів загального фонду державного бю-

джету, становила 4236 осіб. Середньомісячна заробітна плата одного пра-

цівника наукової установи за рахунок коштів загального фонду —  6924 грн  

За спеціальним фондом  план власних надходжень за КПКВК 6591060  

на 2020 рік затверджено з урахуванням внесених змін —  770312,3 

тис. грн, фактичні надходження — 729677,0 тис. грн, касові видатки —  

712172,1 тис. грн. 

За бюджетною програмою КПКВК 6591100 «Збереження природно -за-

повідного фонду в біосферному заповіднику «Асканія — Нова» на 2020 рік 

затверджено видатки за загальним  фондом у сумі 22340,2 тис. грн, касо-

ві видатки — 22330,2 тис. грн За спеціальним фондом затверджений план 

власних надходжень на 2020 рік з урахуванням внесених змін становив 

9149,0 тис. грн, фактичні надходження — 8495,9 тис. грн, касові видатки 

— 8104,6 тис. грн.

Публічне представлення інформації про виконання бюджету Національ-

ної академії аграрних наук України за 2020 рік відбудеться 17 березня 2021 

року у приміщенні НААН (вул. Михайла Омеляновича — Павленка,9 (Суво-

рова), початок о 10 год.). 
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 7 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -4  -9 +1  +6 Черкаська -4  -9 +1  +6
Житомирська -4  -9 +1  +6 Кіровоградська -4  -9 +1  +6
Чернігівська -4  -9 0  +5 Полтавська -4  -9 +1  +6
Сумська -5  -10 0  +5 Дніпропетровська -4  -9 +1  +6
Закарпатська -4  -9 +3  +8 Одеська -2  -7 +3  +8
Рівненська -3  -8 +1  +6 Миколаївська -2  -7 +3  +8
Львівська -3  -8 +2  +7 Херсонська -2  -7 +3  +8
Івано-Франківська -3  -8 +2  +7 Запорізька -2  -7 +3  +8
Волинська -3  -8 +1  +6 Харківська -6  -11 0  +5
Хмельницька -3  -8 +2  +7 Донецька -6  -11 0  +5
Чернівецька -3  -8 +3  +8 Луганська -6  -11 0  +5
Тернопільська -3  -8 +2  +7 Крим -1  -6 +2  +7
Вінницька -4  -9 +1  +6 Київ -5  -7 +2  +4

Укргiдрометцентр

Укрпошта вводить в обіг 
перші в історії України 
марки у жанрі ню

ФІЛАТЕЛІЯ. 5 березня 
світ побачили перші укра-
їнські поштові марки з ого-
леними тілами у жанрі ню 
із серії «Її величність жін-
ка». Перший випуск прикра-
сять роботи Тараса Шевчен-
ка «Одаліска» з фондів На-
ціонального музею Тара-
са Шевченка та українсько-
го художника-сучасника Ан-
дрія Чебикіна «Енергія ІІ» з 
фондів Національного ху-
дожнього музею України. 
Тираж кожної марки –– 130 
тисяч примірників. До марок 
випущено конверти «Пер-
ший день» та картки для 
картмаксимумів.

В Укрпошті вірять, що но-
ва серія марок не тільки по-
повнить колекції українських 
філателістів, ставши одним 
з найулюбленіших вишука-

но-пікантних експонатів, а й 
додасть художньої естети-
ки поштовим відправленням. 
Адже жіноча краса, проне-
сена крізь віки і змальована 
найвидатнішими митцями, 
здатна зачарувати і надихну-
ти на написання кількох щи-
рих рядків від руки.

Фішкою цього весняно-
го поштового випуску стане 
співпраця національного по-
штового оператора й укра-
їнського бренда OLIZ, який 
випустить нову колекцію жі-
ночих шовкових хусток, на-
тхнену роботами Кобзаря 
і красою поштових марок. 
Частину коштів із продажу 
цієї  колекції буде спрямова-
но на розвиток Національ-
ного музею Тараса Шевчен-
ка, повідомляє пресслужба 
Укрпошти.

Речовини, що блокують 
COVID-19, відкрили 
німецькі дослідники

Орест ГОРЯНСЬКИЙ  
для «Урядового кур’єра»

ЛІКИ ВІД КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ? Німецьким науковцям 
вдалося виявити два сімейства активних речовин, здатних блоку-
вати реплікацію коронавірусу, тобто його розмноження у клітинах. 
Домогтися припинення цього процесу можливо, якщо заблокувати 
спеціальний фермент –– протеазу. Саме вона розщеплює пептид-
ний зв’язок між амінокислотами в білках. Із цих дрібних частинок зго-
дом і утворюються нові клітини вірусу.

Ґрунтуючись на цьому механізмі, хіміки-фармацевти з Боннського 
університету виявили інгібітори протеази коронавірусу. Роботу про-
водили в межах міждисциплінарної програми «Життя і здоров’я». Її 
підсумки опубліковано в науковому журналі Angewandte Chemie. Ав-
тори дослідження провели високопродуктивний скринінг потенцій-
них молекул-інгібіторів. Вони виявили два класи сполук, які блоку-
ють роботу протеази. Тож науковці отримали синтезовані речовини, 
дієвість яких підтвердили лабораторні експерименти.

«Деякі сполуки мають додатковий ефект: вони пригнічують люд-
ський фермент, який допомагає вірусу проникати у клітини організ-
му», –– додав один з авторів дослідження професор Кріста Мюллер 
з фармацевтичного інституту Боннського університету.

Зміцнити імунітет допоможе спорт
Ярослав САДОВИЙ, 

«Урядовий кур’єр»

РЕЦЕПТ ЗДОРОВ’Я. Фізич-
ні вправи діють передовсім на 
м’язи –– навантаження діста-
ється їм. Але м’язи опираються 
на кістки, тобто кістки теж ма-
ють відчувати ефект від фітне-
су. А це не мертва маса, в них 
є живі клітини, кровоносні суди-
ни, мозок. Кістковий мозок –– 
будинок для стовбурових клі-
тин крові, де утворюється імуні-
тет. Чи можуть фізичні вправи, 
діючи через кістки, вплинути на 
імунітет?

Співробітники Південно-за-
хідного медичного центру Уні-
верситету Техасу в Nature пи-
шуть, що все так і є. Вони 
з’ясували, що в кістках із зо-
внішнього боку кровоносних су-
дин, які йдуть у кістковий мозок, 
є особливі стовбурові клітини. З 
них утворюються клітини кістко-
вої тканини, що виділяють чин-
ники росту –– спеціальні білки, 
які стимулюють ріст кровотвор-
них клітин кісткового мозку. Як-
що у кісткових стовбурових клі-
тинах відімкнути ген одного з 
чинників росту, який діє на клі-
тини –– попередники імунних, 
то імунітет гірше реагуватиме 
на бактеріальні інфекції.

З віком кількість цих особли-
вих кісткових стовбурових клі-
тин зменшується, як і кількість 

попередників імунних клітин. 
Але якщо кістка відчуває на-
вантаження, то і тих, й інших по-
більшає. У стовбурових кліти-
нах кістки є рецепторний білок 
Piezo1, який реагує на механіч-
не напруження. За допомогою 
Piezo1 стовбурові клітини кіст-
ки відчувають фізичне наван-
таження, від чого кістка зміцню-
ється, і в кістковому мозку стає 
більше імунних клітин-попере-
дників. Це ще одна з несподіва-
них функцій рецептора механіч-
ної напруги Piezo1. Від нього за-
лежить розмноження клітин епі-
телію і активність імунних клітин 
у легенях.

Експерименти проводили на 
мишах, які бігали в колесі і в 
яких кістки і кістковий мозок ре-
агували на навантаження –– чи 
не реагували, якщо у них відми-
кали ген Piezo1, або ген чинни-
ка росту. 

Якщо підсумки цих дослі-
джень поширювати на людей, 
то виходить, що простимулюва-
ти імунітет можна на біговій до-
ріжці або ж просто зробивши 
тривалу прогулянку. Вірогідно, 
наш імунітет теж можна стиму-
лювати спортом, тільки потріб-
но зрозуміти, яких зусиль по-
трібно докладати. 

Нагадаємо, що фізичні впра-
ви корисні не тільки м’язам, 
кісткам, обміну речовин та іму-
нітету, а і мозку.

На підставі цього дослідження можна розробляти ліки із 
застосуванням виявлених речовин, однак потрібні клінічні 
випробування
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Кісткові стовбурові клітини під дією механічного 
навантаження стимулюють ріст імунних клітин у 
кістковому мозку

Наступний номер «Урядового кур’єра»  
вийде 10 березня 2021 року

ДОВІДКОВО
Поштові марки, конверти та картки серії «Її величність жінка» ви-

пущено у співпраці з Національним музеєм Тараса Шевченка та На-
ціональним художнім музеєм України. Одну з поштових марок при-
крашає картина Тараса Шевченка «Одаліска», написана у 1840 ро-
ці у Петербурзі. На конверті до випуску представлена ще одна ро-
бота Тараса Григоровича «Вірсавія», написана 1860 року. На дру-
гій поштовій марці у жанрі ню відтворено роботу «Енергія ІІ», яку на-
писав 1991 року Андрій Чебикін –– художник-графік, лауреат Націо-
нальної премії України імені Тараса Шевченка. На конверті до мар-
ки представлено ілюстрацію збірки «Зів’яле листя» Івана Франка 
авторства Андрія Чебикіна.

Кількість марок в одному марковому аркуші –– дев’ять (3х3). Ти-
раж кожної марки –– 130 000 примірників. Вартість маркового арку-
ша 81 гривня (дев’ять марок номіналом V, що еквівалентно 9 грив-
ням), конверта — 4 гривні, картки — 4 гривні. Вартість конвертів зі 
спецпогашенням та картмаксимумів становить 18,80 гривні.
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