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Міністр охорони здоров’я про наявність в Україні  
11 мільйонів доз вакцин, що достатньо для формування 
колективного імунітету 

Бізнес прагне прозорих 
правил гри 

ПІДТРИМКА УРЯДУ. Створення прозорих і рівних правил діяль-
ності, захист вітчизняного виробника, підтримка й розширення екс-
портних можливостей — така нагальна потреба бізнесу. «Наша 
мета — через розгляд точкових питань вийти на системні рішен-
ня для виконання «Національної економічної стратегії-2030». Вона 
містить амбітні цілі зі щорічного збільшення ВВП на 1% і створення 
по 350 тисяч нових робочих місць. Для бізнесу є два напрями: до-
лучитися до реалізації матриці економічного зростання через тісну 
взаємодію з регіональними владами й розвиток виробництв, інвес-
тування в Україні. Тож маємо створити умови, щоб бізнес долучив-
ся до системного зростання інвестицій в регіонах», — окреслив ме-
ту уряду перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Олексій 
Любченко перед представниками Спілки українських підприємців.

Бізнес виступає за впровадження прозорих і рівних правил гри 
та спрощення діяльності, повідомляє пресслужба Мінекономіки. 
Виконавчий директор СУП Катерина Глазкова висловила споді-
вання, що держава й цього разу підтримає підприємців під час жор-
сткого карантину й зупинки діяльності бізнесу. 

ВІКТОР ЛЯШКО:

ЦИФРА ДНЯ

600 млн євро 
другого траншу макрофінансової 

допомоги надає Європейська комісія 
після виконання Україною вимог 

європейських партнерів 

«У нас є шанс скасувати всі 
карантинні обмеження, 

як це робить, скажімо, 
Данія. Для цього треба 

небагато — прийти 
до пунктів щеплення й 

вакцинуватися».

Бюджет інвестицій 
в людину, країну, 
майбутнє

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Урядовці схвалили проєкт 
головного кошторису країни на 2022 рік і спрямували його  
до Верховної Ради
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На прикладі медзакладів 
Харківщини «Урядовий кур’єр» 
з’ясовує, як відбувається 
підготовка до відкладеного на  
1 жовтня переходу на е-лікарняні

ЗДОРОВ’Я

На Сумщині започаткували фестиваль 
унікальної етнічної групи горюнів, яка 
з кінця ХVI століття живе на території 
нинішньої Новослобідської громади 
як автохтонне поселення

ЦИТАТА ДНЯ

Різні грані рентабельності
АПК І ВЛАДА. Реалізація нещодавніх урядових  рішень щодо виробництва кормів і кормових 
добавок сприятиме підвищенню ефективності тваринництва

Володимир КОЛЮБАКІН, 
«Урядовий кур’єр»

На жаль, якогось загально-
го зростання інвестицій в 

українську економіку поки не 
спостерігаємо. Згідно з дани-
ми Держстату за січень — ли-

пень, капітальні інвестиції у 
вітчизняну економіку станови-
ли понад 191 млрд гривень —  
на 4,2% більше за не рекорд-
ний 2020 рік. При цьому від-
соток зростання інвестицій у 
промисловості був 0,9%, у тор-
гівлі — 1%. 

Зростання відбулося за раху-
нок припливу капіталу у сфе-
ру охорони здоров’я (+147,4%), 
а також транспорту та пошто-
вої діяльності (+41,3%). Ідеть-
ся не про поліпшення діяль-
ності загальнонаціональної 
системи охорони здоров’я та 

поштового обслуговування на-
селення. Гроші пішли в при-
ватні медичні заклади та при-
ватні поштово-транспортні 
компанії, тож на загальному 
стані вітчизняної економіки це 
не дуже позначилося.  Та є ви-
нятки. На 19,3% зросли капіта-

ловкладення в сільське госпо-
дарство. За січень — червень 
інвестиції в агропродоволь-
чі сектори сягнули близько  
28 млрд 300 млн гривень, тоб-
то понад мільярд дола-
рів. Це вже суттєво для 
розвитку держави. 4
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Повідомлення про судове засідання в кримінальному провадженні
Дата документа 13.09.2021 Кримінальне провадження : 11-сс/991/554/21

Вихідний номер: 991/5748/21/6548/2021 Справа № 991/5748/21

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду
(найменування суду)

________________________________________________
повідомляє Вас як: підозрюваний
________________________________________________
у справі: апеляційна скарга адвоката Федоренка І. Л. в інтересах 
підозрюваного Януковича В. Ф. на ухвалу слідчого судді Вищо-
го антикорупційного суду від 31.08.2021 про відмову у відкрит-
ті провадження за скаргою адвоката Фозекош А. А. в інтересах 
підозрюваного Януковича Віктора Федоровича на постанову де-
тектива Національного антикорупційного бюро України Швидко-
го Я. Ю. від 30.07.2021 про відмову у задоволенні клопотання за-
хисника № 2147 від 27.07.2021 у кримінальному провадженні 
№42015000000002833.
________________________________________________
________________________________________________
Про те, що 20.09.2021 р. о 14:15
За адресою м. Київ, пров. Хрестовий, 4,
Зала судового засідання 2
Відбудеться: судове засідання
________________________________________________
Cуддя: А. С. Никифоров
________________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

Кому: Янукович Віктор Федорович
________________________________________________
Місцезнаходження/ місце проживання:
вул. Оболонська набережна,15, корп.5, кв.13,  м. Київ
________________________________________________
Додатково просимо надати такі документи:
 
 
 
 
 
 

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості 
тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
У разі неявки у судове засідання без поважних причин або не повідомлення про причини неприбуття, справа може бути роз-
глянута у Вашу відсутність.

Повідомлення про судове засідання в кримінальному провадженні
Дата документа 13.09.2021 Кримінальне провадження : 11-сс/991/555/21

Вихідний номер: 991/5745/21/6537/2021 Справа № 991/5745/21

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду
(найменування суду)

________________________________________________
повідомляє Вас як: підозрюваний
________________________________________________
у справі: апеляційна скарга адвоката Федоренка І. Л. в інтересах 
підозрюваного Януковича О. В. на ухвалу слідчого судді Вищого 
антикорупційного суду від 31.08.2021 про відмову у відкритті про-
вадження за скаргою адвоката Просянюк О. В. в інтересах підо-
зрюваного Януковича Олександра Вікторовича на постанову де-
тектива Національного антикорупційного бюро України Швидкого 
Я. Ю. від 30.07.2021 про відмову у задоволенні клопотання захис-
ника № 2148 від 27.07.2021 у кримінальному провадженні  
№ 42015000000002833.
________________________________________________
________________________________________________
Про те, що 20.09.2021 р. о 13:30
За адресою м. Київ, пров. Хрестовий, 4,
Зала судового засідання 2
Відбудеться: судове засідання
________________________________________________
Cуддя: А. С. Никифоров
________________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

Кому: Янукович Олександр Вікторович
______________________________________________
Місцезнаходження/ місце проживання:
вул. Райніса, б. 65-Д,  м. Донецьк
_______________________________________________
Додатково просимо надати такі документи:
 
 
 
 
 
 

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості 
тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
У разі неявки у судове засідання без поважних причин або не повідомлення про причини неприбуття, справа може бути роз-
глянута у Вашу відсутність.

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвинувальний акт із матеріалами судового про-
вадження у кримінальному провадженні за  № 52018000000000810 від 21 серпня 2018 року, за обвину-
ваченням Савича Анатолія Володимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3  
ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 07.10.2020 року постановлено здійснювати спеціальне судо-
ве провадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням: Савича Анатолія Володимировича у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.364 КК України.

У зв’язку з чим викликається Савич Анатолій Володимирович, 22 вересня 1976 року народження, грома-
дянин України, який народився в м. Рівне, що зареєстрований за адресою: м. Луцьк, вул. Винниченка, буд. 
25, кв. 50, адреса останнього відомого місця проживання: м. Київ, вул. Ніжинська, буд. 5, кв. 76, який обви-
нувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, в су-
дові засідання, які відбудуться 21.09.2021 о 09 год. 30 хв., 11.10.2021 о 14 год. 00 хв., 12.10.2021 о 09 год. 
30 хв., 25.10.2021 о 14 год. 00 хв., 29.10.2021 о 09 год. 30 хв., 02.11.2021 о 09 год. 30 хв., 05.11.2021 о 09 
год. 30 хв., 09.11.2021 о 09 год. 30 хв., 29.11.2021 о 14 год. 00 хв., 30.11.2021 о 09 год. 30 хв., у приміщен-
ні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий суддя: Крикливий В. В.,  
судді: Галабала М. В., Широка К. Ю.

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

Повідомлення спадкоємців про відкриття 
спадщини

10.09.2021 року приватним нотаріусом Сєвєро-
донецького районного нотаріального округу Луган-
ської обл. Глаговською О. В. була заведена спадкова 
справа після смерті Панченко Валентини Олексіївни, 
29.08.1939 р.н., яка померла 12.08.2021 р. Для вста-
новлення кола спадкоємців, які бажають прийняти 
спадщину в тому числі, які були зареєстровані з по-
мерлою на день її смерті, та представників малоліт-
ніх, недієздатних спадкоємців, а також спадкоємців 
за заповітом, всіх спадкоємців прошу з’явитися до 
Глаговської О. В. за адресою: Луганська обл., м. Сє-
вєродонецьк, вул. Менделєєва, 31/1, інакше спадщи-
на буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які при-
йняли спадщину, подавши заяву нотаріусу.

Приватний нотаріус Волноваського районного но-
таріального округу Донецької області Гуков О. В. по-
відомляє про відкриття спадкової справи після по-
мерлої 02 лютого 2021 року — Ткаченко Валенти-
ни Костянтинівни, 16 жовтня 1945 року народжен-
ня, яка зареєстрована та проживала на день смер-
ті за адресою: Донецька область, Великоновосілків-
ський район, смт Велика Новосілка, вулиця Зелена, 
будинок 32.

Сповіщаю спадкоємця першої черги Мєлєхову 
Олену Михайлівну (доньку) в строк до 10 жовтня 
2021 року звернутися до приватного нотаріуса  Вели-
коновосілківського районного нотаріального окру-
гу Донецької області Гукова О. В. за адресою: 85500, 
Україна, Донецька область, Великоновосілківський 
район, смт Велика Новосілка, вул. Пушкіна, буд. 32, 
електронна пошта – av_84@ukr.net. або зателефону-
вати за номером +380509281206.

Міністерство молоді та спорту України  
оголошує конкурс про надання спортивній 

федерації статусу національної  
та про позбавлення такого статусу.

Перелік питань:
1) про надання спортивним федераціям статусу 

національної спортивної федерації з неолімпійських 
видів спорту: 

- американський футбол, 
- го,   
- кіокушин БуДо карате,  
- петанк,  
- таеквон-До.
2) про позбавлення спортивних федерацій статусу 

національної спортивної федерації з неолімпійсько-
го виду спорту — універсальний бій та олімпійського 
виду спорту — кінний спорт (розгляд звернення гро-
мадських організацій).

Секретар комісії — Орішевський Артем Ігорович 
(телефон для довідок: +38 044 289 09 98).

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК КОЗЬЯКОВА А. В. 

Громадянин України Козьяков Анатолій Валері-
йович, 09.11.1978  року народження, зареєстро-
ваний за адресою: Автономна Республіка Крим,  
м. Бахчисарай, вул. Макаренко, 48/3,  на підставі  
ст. ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК України, Вам необхід-
но з’явитись в період часу з 09 год.00 хв. до 18 год. 
00 хв. 20.09.2021, 21.09.2021, 22.09.2021 до слідчого 
відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь 
Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській 
областях, до слідчого в ОВС Кучерової Юлії Юріїв-
ни, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, 
вул. Морських десантників, буд.20, кабінет №12, 
для отримання повідомлення про підозру, проведен-
ня слідчих (процесуальних) дій за Вашою участю у 
кримінальному провадженні №42019161010000130, 
внесеному до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань 17.04.2019  за ознаками  злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України. 

 Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбут-
тя на виклик слідчого без поважних причин, перелік 
яких наведений у ст. 138 КПК України, настають на-
слідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК 
України ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечен-
ня прав і свобод громадян та правовий режим на 
тимчасово окупованій території України» 23.09.2021 
на 11:30 годин до Шевченківського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ,  вулиця Дегтярівська, 
31А, зала судового засідання 504, для участі в роз-
гляді клопотання слідчого про здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування у кримінальному 
провадженні №22021011000000040 від 16.08.2021 
викликається підозрюваний у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 438 
КК України, Коваленко Володимир Владиславович, 
04.02.1962 р.н., громадянин України, уродженець  
м. Луганськ, проживає: м. Севастополь, вул. Хрус-
тальова, 19 а, кв. 32(тимчасово окупована територія 
Кримського півострова). 

Одночасно роз’яснюю, що згідно ст. 139 КПК 
України ухилення від явки на виклик слідчого, про-
курора чи судовий виклик слідчого судді, суду (не-
прибуття на виклик без поважної причини більш як 
два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який ого-
лошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, 
та/або перебуває на тимчасово окупованій території 
України, території держави, визнаної Верховною Ра-
дою України державою-агресором, є підставою для 
здійснення спеціального досудового розслідування 
чи спеціального судового провадження.

Суддя Мартинов Є. О.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Відповідно до вимог ст. ст. 40, 133, 135, 297-5 
КПК України, ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забез-
печення прав і свобод громадян та правовий режим 
на тимчасово окупованій території України» Кузякі-
ну Валерію Валентиновичу, 24.02.1978 р.н. (остан-
нє відоме місце проживання: АР Крим, м. Севасто-
поль, вул. Адмірала Юмашева, буд. 15-В, кв. 45) не-
обхідно прибути до Територіального управління Дер-
жавного бюро розслідувань, розташованого у міс-
ті Миколаєві (м. Одеса, вул. Мечнікова, 59, н.т. +38 
(0512) 37 97 99) з 20.09.2021 по 27.09.2021 (з 09 год. 
00 хв. по 18 год. 00 хв.) для вручення повідомлення 
про підозру, а також для участі в проведенні слідчих 
та процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42015161010001693 від 17.03.2015 за ч. 1 ст. 408, 
ч. 1 ст. 111 КК України.

Слідчий другого слідчого відділу  
(з дислокацією у м. Одеса) Територіального  
управління Державного бюро розслідувань,  

розташованого у м. Миколаєві  Є. В. Іванніков
На виконання вимог ст. 297-5 КПК України доводимо до відома об-

винувачених Тиднюка Віктора Андрійовича, 05.09.1988 року наро-
дження, та Тендіта Олександра Івановича, 15.07.1981 року народжен-
ня, що 24.09.2021 о 16.00 годині відбудеться розгляд кримінально-
го провадження за обвинуваченням зазначених осіб. Підготовче засі-
дання відбудеться під головуванням судді Бориспільського міськра-
йонного суду Київської області Ткаченка Д. В. за адресою: м. Борис-
піль, Київська область,  вул. Київський шлях 72.

Під час судового розгляду прокурором ініціюватиметься спеці-
альне судове провадження стосовно обвинувачених Тиднюка В. А. та 
Тендіта О. І., клопотання про яке завчасно скеровано адвокатам обви-
нувачених Шпируку В. Г. та Маркевичу В. Я., відповідно.

Контактна особа: прокурор Малашич Ю. Ю., тел. 0980995686.

Приватним нотаріусом Кам’янець-Подільського 
районного нотаріального округу 

Хмельницької області Саварчуком В. М. 
заведено спадкову справу після померлого 
28 листопада 2020 р. БАЛАНЮКА  МИКОЛИ 

ГРИГОРОВИЧА, 28.05.1937 р.н.
Зацікавленим особам звертатись протягом 

30 днів з дати виходу оголошення 
за адресою: вул. Драгоманова, 15, 

м. Кам’янець-Подільський Хмельницької 
області, тел. (067)7873381.

Повідомлення
Адміністративна колегія Північного міжобласного те-

риторіального відділення Антимонопольного комітету 
України прийняла рішення від 08.06.2021 № 60/47-р/к 
у справі № 56-3.5/10-2019 про вчинення TOB «ВІКОТЕ-
ПЛОСЕРВІС» (42059121) та TOB «БЕСТ ЧОЙС КОМПА-
НІ» (40264316) порушення, яке передбачене пунктом 
1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону 
України «Про захист економічної конкуренції».

Рішенням накладено штраф на TOB «ВІКОТЕПЛО-
СЕРВІС» 68 тис. грн., та на TOB «БЕСТ ЧОЙС КОМПА-
НІ» 68 тис. грн.

З детальним текстом рішення від 08.06.2021  
№ 60/47-р/к можна ознайомитись на сайті Анти-
монопольного комітету України за посиланням  
https://northmtv.amcu.gov.ua/npas/rishennya-43.

Розшукуються спадкоємці громадянки Ордин-
ської Валентини Григорівни, 15 липня 1951 ро-
ку народження, померлої 21 березня 2021 ро-
ку в місті Бердянськ Запорізької області. Спад-
коємцям, які мають намір прийняти спадщину 
після померлої Ординської Валентини Григорів-
ни, необхідно звернутися у строк до 21 вересня 
2021 року (включно) до приміщення, що є робо-
чим місцем приватного нотаріуса Бердянського 
районного нотаріального округу Запорізької об-
ласті Бондаренко Є. Д. за адресою: 71118, Запо-
різька область, Бердянський район, місто Бер-
дянськ, вулиця Шмідта/проспект Праці, 3/45, 
офіс 19. Тел.: (06153)4-60-05; (068)3147386.

Втрачений оригінал Свідоцтва про право власності 
на житло Рубан М. М. та Рубан Н. Ю., виданий відді-
лом приватизації державного житлового фонду Пе-
черського району м. Києва 31.07.1997 згідно з роз-
порядженням №1179  від 31.07.1997, зареєстровано-
го в Київському міському бюро технічної інвентари-
зації 01.08.1997 за №1817, вважати недійсним. 

Втрачений оригінал Свідоцтва про право Ру-
бан Н. Ю. на спадщину за заповітом, виданий 
12.09.2014 державним нотаріусом Шостої Київ-
ської державної нотаріальної контори Радіоновою 
Л. І. по спадковій справі №217/2014, зареєстрова-
ній в реєстрі за №8-578, вважати недійсним.

Повістка про виклик обвинуваченого

Обвинувачений Шпір Михайло Федорович, 16.08.1986 
р.н., останнє відоме місце проживання: м. Івано-Фран-
ківськ с. Крихівці, вул. Роксолани, 16/1, на підставі 
ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися 23.09.2021 на 11 год. 00 хв., до Івано- Фран-
ківського міського суду Івано-Франківської області, за 
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. 
№11, 1 поверх, зал 7, для розгляду кримінального прова-
дження про обвинувачення Шпір Михайла Федоровича у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Головуючий суддя В. В. Тринчук

Повістка про виклик обвинуваченого

Обвинувачений Шпір Михайло Федорович, 16.08.1986 
р.н., останнє відоме місце проживання: м. Івано-Фран-
ківськ, с. Крихівці, вул. Роксолани, 16/1, на підставі 
ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися 23.09.2021 на 11 год. 30 хв., до Івано-Фран-
ківського міського суду Івано-Франківської області, за 
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. 
№11, 1 поверх, зал 7, для розгляду кримінального про-
вадження про обвинувачення Шпір Михайла Федорови-
ча у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 161, ч. 2  
ст. 436-1 КК України.

Головуючий суддя В. В. Тринчук

Розшукуються спадкоємці громадянки Поліщук 
Ніни Іванівни, 28 листопада 1936 року народжен-
ня, померлої 08 лютого 2021 року в місті Бердянськ 
Запорізької області, з метою з’ясування підстав для 
закликання їх до спадкування. Спадкоємців прошу 
звернутися протягом одного місяця з дня публіка-
ції цього оголошення до приміщення, що є робочим 
місцем приватного нотаріуса Бердянського районно-
го нотаріального округу Запорізької області Бонда-
ренко Є. Д. за адресою: 71118, Запорізька область, 
Бердянський район, місто Бердянськ, вулиця Шмід-
та/проспект Праці, 3/45, офіс 19. Тел.: (06153)4-60-
05; (068)3147386.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 17 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +5  +10 +16  +21 Черкаська +5  +10 +17  +22
Житомирська +7  +12 +16  +21 Кіровоградська +6  +11 +19  +24
Чернігівська +3  +8 +14  +19 Полтавська +2  +7 +17  +22
Сумська +2  +7 +15  +20 Дніпропетровська +2  +7 +19  +24
Закарпатська +11  +16 +16  +21 Одеська +11  +16 +21  +26
Рівненська +9  +14 +16  +21 Миколаївська +8  +13 +20  +25
Львівська +10  +15 +16  +21 Херсонська +9  +14 +20  +25
Івано-Франківська +9  +14 +16  +21 Запорізька +5  +10 +19  +24
Волинська +10  +15 +16  +21 Харківська +3  +8 +17  +22
Хмельницька +8  +13 +18  +23 Донецька +1  +6 +18  +23
Чернівецька +9  +14 +19  +24 Луганська +4  +9 +16  +21
Тернопільська +9  +14 +17  +22 Крим +7  +12 +19  +24
Вінницька +8  +13 +19  +24 Київ +8  +10 +18  +20

Укргiдрометцентр

Спека на планеті 
зростатиме, якщо не 
вжити негайних заходів

КЛІМАТ. Кількість надзвичайно спекотних днів у році, коли тем-
пература досягає 50 градусів Цельсія, подвоїлася. Зараз такі пері-
оди трапляються в більшій частині світу, створюючи безпрецедент-
ні виклики для здоров’я людини та того, як ми живемо. Такого ви-
сновку дійшли автори глобального дослідження змін клімату, про-
веденого ВВС.

Так ось, загальна кількість днів із температурною планкою понад 
50 градусів зростала з кожним десятиліттям, починаючи з 1980 ро-
ку. У середньому між 1980 і 2009 роками такі температурні рекор-
ди траплялися близько 14 днів на рік. У період з 2010 по 2019 рік 
— 26 днів. У той самий період температура 45 градусів і вище спо-
стерігалася в середньому ще два тижні на рік. Така спека може бу-
ти смертельною для людей і природи, а також спричинити серйоз-
ні проблеми для будівель, доріг і енергосистем.

Температура понад 50 градусів спостерігається переважно в ра-
йонах Близького Сходу та Перської затоки. Але після рекордних 
температур 48,8 градуса в Італії та 49,6 градуса в Канаді цього літа 
вчені попереджають, що вбивча спека докотиться й до інших кра-
їн, якщо людство не скоротить обсяги спалювання викопного па-
лива. Саме ця причина, вважають вчені, слугує поясненням стрім-
кого потепління на планеті. Екологи та активісти закликають світо-
вих лідерів розробити плани невідкладних дій під час саміту ООН, 
який відбудеться в Глазго в листопаді. Як очікується, на саміті уря-
ди країн-учасниць домовляться взяти на себе зобов’язання зі ско-
рочення шкідливих викидів, щоб обмежити зростання глобальної 
температури.
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Запуск метеорологічного радіозонда на ОГМС Київ

Олександр КОСОВЕЦЬ, 
почесний працівник 

Гідрометслужби 
України, член Ученої ради 

Українського географічного 
товариства 

Андрій КУЦИЙ, 
директор Центральної 

геофізичної обсерваторії 
імені Бориса Срезневського

Спостереження за зміна-
ми погоди здійснювали з 

глибокої давнини. Спочатку 
вони мали переважно описо-
вий характер. Першу міжна-
родну метеорологічну мере-
жу було засновано 1654 року. 
Вона складалась з 11 стан-
цій — сім в Італії, а також у 
Польщі, Франції, Німеччині 
та Австрії.

В Україні перші інстру-
ментальні метеорологічні 
спостереження розпочали 
в Києві 1771 року. Система-
тичні спостереження за по-
годою здійснював видатний 
громадський діяч та вчений 
Максим Берлинський. 

Перші метеорологічні 
станції в Україні створено в 
Києві (1812 р.), Одесі (1821 р.), 
Полтаві (1824 р.), а дещо піз-
ніше в Луганську(1836 р.).

Нині метеорологічні спо-
стереження проводять на 
162 станціях України (без 
Криму та ОРДЛО), мето-
дичне керівництво якими 
здійснює Центральна геофі-
зична обсерваторія імені Бо-
риса Срезневського, що ве-
де свою історію з 1855 р. від 
метеорологічної обсервато-
рії Університету Св. Воло-
димира. З них 61 станцію за-
лучено до передачі даних на 
міжнародний обмін через 
Глобальну систему зв’язку 
Всесвітньої метеорологічної 
організації (ВМО), 29 стан-
цій — до Світового кліма-
тичного центру в м. Ашвіль 
(США). Мережу станцій 
створюють метео рологічні 
станції ІІ розряду, об’єднані 
гідрометеорологічні стан-
ції, авіаційні метеорологічні 
станції цивільні, гідромете-
орологічні обсерваторії, гід-
рометеорологічне бюро, ае-
рологічні, агрометеорологіч-
ні, воднобалансові, морські 
гідрометеорологічні, сніго-
лавинні, селестокові, озерні 
станції. Усі вони проводять 
вимірювання метеорологіч-
них величин та спостеріга-
ють за атмосферними яви-

щами. Понад сторічні ряди 
спостережень має 41 стан-
ція.

До приземних метеоро-
логічних спостережень вхо-
дять: строкові спостережен-
ня за температурою та во-
логістю повітря, атмосфер-
ним тиском, опадами, харак-
теристиками вітру (швид-
кістю та напрямком), темпе-
ратурою на поверхні ґрунту 
і на глибинах та станом під-
стильної поверхні, сніговим 
покривом, тривалістю со-
нячного сяйва, ожеледно-па-
морозевими явищами, мете-
орологічною дальністю види-

мості, кількістю та формою 
хмар, атмосферними явища-
ми тощо. 

Без напрямку і швидкості 
вітру неможливо прогнозу-
вати наслідки техногенних 
аварій. 

Для стандартизації зби-
рання, аналізу, обробки та 
глобального поширення да-
них метеорологічних спо-
стережень ВМО у 1963 ро-
ці запроваджено Всесвіт-
ню службу погоди, одним з 
основних компонентів якої є 
Глобальна система спосте-
режень, яка охоплює всі тех-
нічні засоби для спостере-
жень на землі, морі, у повітрі 
та  космічному просторі.

Метеорологічна інформа-
ція з метеостанцій спочатку 
надходить до національного 
центру збору метеорологіч-
ної інформації, а потім роз-
повсюджується в регіональні 
і глобальні центри. Отрима-
ні дані після їх опрацювання 
формують в метеорологіч-
ні щомісячники та щорічни-
ки. У подальшому складають 

кліматичні кадастри, де роз-
міщено багаторічні показни-
ки метеорологічних параме-
трів, обліковують та аналі-
зують екстремальні значен-
ня гідрометеорологічних па-
раметрів на території Укра-
їни. Зважаючи на глобаль-
ні зміни клімату, пріорите-
том для всіх держав сьогодні 
є постійний кліматичний мо-
ніторинг. 

Необхідно згадати фахів-
ців, які віддали багато ро-
ків свого життя організації 
проведення метеорологіч-
них спостережень. Перш за 
все Галину Гіль, яка присвя-

тила себе улюбленій профе-
сії метеоролога, на ниві якої 
працює вже 62 роки, Гали-
ну Тухар, яка 39 років була 
начальником метеорологіч-
ної станції Біла Церква, Ми-
хайла Якуб’яка, який очо-
лював  42 роки метеостанцію 
Коломия, Галину Волжані-
ну, Зінаїду Кордик, Наталію 
Швень.

На мережі станцій Укра-
їни поступово впроваджу-
ють сучасні автоматизовані 
прилади для спостережень 
за характеристиками вітру, 
кількістю та інтенсивністю 
атмосферних опадів, датчи-
ки для вимірювання темпе-
ратури та вологості повітря, 
температури ґрунту. Май-
же на всіх станціях встанов-
лено цифрові вимірювачі ат-
мосферного тиску БАР. Про-
блема мережі — відсутність 
автоматизованих приладів 
для спостережень за метео-
рологічною дальністю види-
мості, висотою нижньої межі 
хмар, необхідних для обслу-
говування авіації. 

Складовою частиною ме-
теорологічних спостере-
жень є аерологічні, за допо-
могою яких отримують дані 
про вертикальний розподіл 
атмосферного тиску, темпе-
ратури та вологості повітря, 
напрямку та швидкості вітру 
від поверхні землі до макси-
мальної висоти підйому ме-
теорологічного радіозонда — 
понад 20 км.

Перший в Україні запуск 
радіозонда відбувся вліт-
ку 1935 року в Києві з пло-
щі Богдана Хмельницького 
поряд із тодішнім будинком 
управління гідрометслужби.

З 2004 року на аерологічній 
мережі розпочали впрова-
джувати нову технічну сис-
тему радіозондування атмос-
фери вітчизняного виробни-
цтва — «Радіотеодоліт-УЛ 
— ПАЗА-12М», яку нині ви-
користовують усі станції ае-
рологічної мережі держави.

Значний вклад у розвиток 
аерологічних спостережень 
внесли Михайло Гальчен-
ко, Віра Пінчукова, Євгенія 
Кравченко, Анатолій Терепа.

Нині аерологічна мережа 
складається із шести пунк-
тів: Київ, Кривий Ріг, Львів, 
Одеса, Харків, Шепетівка. У 
Києві проводять дворазове 
радіозондування атмосфери, 
що відповідає рекомендаці-
ям ВМО. В інших пунктах за 
браком фінансування прово-
дять одноразове радіозонду-
вання опівночі, або у полу-
день за міжнародним скоор-
динованим часом (грінвиць-
ким). Аерологічну інформа-
цію використовують у про-
гнозуванні погоди та наслід-
ків радіаційних аварій. Осо-
бливо важливе значення ае-
рологічна інформація має 
для підвищення безпеки й 
ефективності авіаційних пе-
ревезень.

Нещодавно Кабінет Мі-
ністрів України затвердив 
Державну цільову еколо-
гічну програму матеріаль-
но-технічного переоснащен-
ня національної гідрометео-
рологічної служби на 2022—
2024 роки. Виконання про-
грами позитивно вплине на 
роботу метеорологічної ме-
режі спостережень та забез-
печить більшу завбачливість 
і точність прогнозів погоди, 
попереджень про стихійні й 
небезпечні гідрометеороло-
гічні явища.

Вони контролюють клімат
ДО 100-РІЧЧЯ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

Свідоцтво про право на спадщину за законом,  
видане Кайстрі Т.Ф. Другою Київською державною нотаріальною 

конторою 27 грудня 2012р. за реєстровим номером 11-1803,  
вважати втраченим.

Втрачений Судновий білет на судно моделі «Радуга»,  
бортовий номер «УЛ-6-К»  

Наконечного Зеновія Ярославовича,  
вважати недійсним.

Після смерті Семко Нелі Савівни, 28.03.1941 р.н.,  
яка померла 06.09.2021 р., відкрилася спадкова справа.  

Спадкоємцям необхідно звернутися до приватного нотаріуса  
Уманського райнотокругу Черкаської обл. Камуз Ю.В.
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