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Головний санітарний лікар про зобов’язання довести 
до логічного завершення кампанію з вакцинації проти 
COVID-19 

Інвестиції в дороги 
відчують усі

АКТУАЛЬНО. Уряд готовий максимально сприяти реаліза-
ції масштабних дорожніх інфраструктурних проєктів, які стиму-
люватимуть економічний розвиток регіонів. У цьому запевнив 
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час підписання меморанду-
му з підготовки пропозиції про здійснення державно-приватно-
го партнерства щодо проєкту будівництва та експлуатації ав-
томобільної дороги за маршрутом Краковець — Броди — Рів-
не. Це дасть змогу Укравтодору найближчим часом оголосити 
відкритий конкурс із добору приватного інвестора для будівни-
цтва дороги за відповідним маршрутом (за винятком ділянки 
північного обходу Львова).

«Використання механізму державно-приватного партнер-
ства активніше залучатиме інвестиції у розбудову якісної до-
рожньої мережі в Україні. Будівництво дорожніх шляхів із залу-
ченням приватного інвестора дасть змогу не лише створювати 
нові робочі місця та сприяти економічному розвитку, а й зроби-
ти дороги комфортними та безпечними у довгостроковій пер-
спективі», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Ка-
бінету Міністрів слова Дениса Шмигаля. 

ВІКТОР ЛЯШКО:
«Я прорахував і кажу 

ЦИФРА ДНЯ

34 000 
сімей з початку року отримали грошову 

компенсацію держдопомоги «Пакет 
малюка». Понад 16 тисяч родин 

отримали його в натуральній формі

офіційно, що у 2021 році 
ми провакцинуємо всіх,  

у кого є бажання,  
двома дозами». 

Пріоритети незмінні: 
соцзахист  
і підтримка людей

РІК РОБОТИ УРЯДУ. Очільниця Мінсоцполітики розповіла  
про досягнення та окреслила плани на осяжне майбутнє
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КУРЕНІВСЬКА ТРАГЕДІЯ

«Урядовий кур’єр» розповідає 
про подружжя зі Слов’янська, яке 
допомогло вивезти з окупованого 
міста пораненого військового пілота 
зі збитого бойовиками гелікоптера

ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО ДОБРОВОЛЬЦЯ

60 років тому 
сталась жахлива 
техногенна 
катастрофа  
у Києві
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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

ЦИТАТА ДНЯ
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ДОКУМЕНТИ

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

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
У провадженні Вищого антикорупційного суду пере-

бувають матеріали кримінального провадження, вне-
сеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 42015051110000062 від 05 листопада 2015 року, за обви-
нуваченням Юхимука Руслана Степановича у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених частиною третьою 
статті 368, частиною третьою статті 358, частиною першою 
статті 263 Кримінального кодексу України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 30 листопа-
да 2020 року постановлено здійснювати спеціальне судове 
провадження у кримінальному провадженні за обвинувачен-
ням Юхимука Руслана Степановича у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених частиною третьою статті 368, 
частиною третьою статті 358, частиною першою статті 263 
Кримінального кодексу України.

У зв’язку з чим Юхимук Руслан Степанович, який наро-
дився 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 об-
винувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених частиною третьою статті 368, частиною третьою 
статті 358, частиною першою статті 263 Кримінального ко-
дексу України, викликається в судове засідання, яке відбу-
деться 16 березня 2021 року об 11 годині 30 хвилин у примі-
щенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект 
Перемоги, 41), головуючий суддя: Сікора К.О., судді: Гаври-
ленко Т.Г., Танасевич О.В.

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

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження
Обвинувачений Петренко Михайло Анатолійович, 

27.06.1977 р.н., зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. 
Пушкінська, 74, кв. 12, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК 
України викликається в судове засідання, що відбудеться 
22 березня 2021 року о 10.30 годині в залі судових засідань  
№ 222 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засідан-
ні як обвинуваченого.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно 
зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинува-
ченого, передбачені статтями 139, 323 КПК України. 

Суддя А.В. Дерус

Повістка про виклик відповідно до вимог 
297-5, 323 КПК України

Обвинуваченому Моренко Андрію Володими-
ровичу, 20.03.1985 року народження, прожива-
ючому за адресою: Одеська область, Біляївський 
район, с. Петровське, вул. Котовського, 47, не-
обхідно з’явитися в судове засідання, яке відбу-
деться 24.03.2021 об 11.00 годині, за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський ра-
йонний суд м. Одеси, зал  судових засідань 
№107. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик суду передбачені статтею 138 КПК України. 
Наслідки неприбуття обвинуваченого, передба-
чені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя І.В. Лонський

Повістка про виклик відповідно до вимог 
297-5, 323 КПК України

Обвинуваченій Туркіній Ларисі Василів-
ні, 29.10.1977 р.н., зареєстрованій за адресою: 
Одеська область, Кілійський район, м. Вилкове, 
вул. Сонячна, 6, кв. 31, тимчасово проживала за 
адресою: м. Одеса, вул. Затонського, 24/3, кв. 126 
необхідно з’явитися в судове засідання, яке відбу-
деться 24.03.2021 о 10 годині 00 хвилин за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський 
районний суд м. Одеси, зал судових засідань 
№229. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик суду передбачені статтею 138 КПК України. 
Наслідки неприбуття обвинуваченого, передбаче-
ні статтями 139, 323 КПК України. 

Суддя В.М. Коваленко 

Повістка про виклик відповідно до вимог 297-5, 
323 КПК України

Повістка про виклик до суду обвинуваченого Дерменжи Ва-
лерія Костянтиновича, 18.06.1976 р.н., зареєстрованого за адре-
сою: Одеська область, Ізмаїльський район, с. Кам’янка, вул. Ка-
линина, 127, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України для 
участі в судовому засіданні з розгляду кримінального прова-
дження в порядку спеціального судового провадження стосовно 
Дерменжи В.К., обвинуваченого у скоєнні злочину, передбачено-
го ч.1 ст.258-3 КК України, яке відбудеться 22.03.2021 о 10 год. 
00 хв., за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський 
районний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. Поважні при-
чини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття обвинуваченого, передбачені стат-
тями 139, 323 КПК України. 

Суддя В.М. Коваленко

Повістка про виклик підозрюваних при 
здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження 
Обвинувачений Шакуро Дмитро Олександро-

вич, який народився 21 квітня 1973 року, зареє-
стрований за адресою: АР Крим, м. Севастополь, 
вул. Соловйова, 1; проживаючий за адресою: АР 
Крим, м. Севастополь, вул. Колобова, 15, кв. 247, 
відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України ви-
кликається в судове засідання, яке відбудеться 
23.03.2021 року об 11 годині 30 хвилин в залі су-
дових засідань №131 Приморського районного 
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балків-
ська, 33, для участі в судовому засіданні в якос-
ті обвинуваченого. 

Суддя Іванов В.В.

Повістка про виклик відповідно до вимог 
297-5, 323 КПК України

Обвинуваченому Фучіджи Ю.С., 14.07.1960 
р.н., зареєстрованому за адресою: Одеська об-
ласть, Арцизький район, с. Великий Кут, вул. Ку-
тузова, 48-а, тимчасово проживав за адресою: 
Одеська область, м. Чорноморськ, пр-т. Миру, 
15-б, кв.15, необхідно з’явитися в судове засідан-
ня, яке відбудеться 25.03.2021 о 10 год. 00 хв., за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Примор-
ський районний суд м. Одеси, зал судових засі-
дань №229. Поважні причини неприбуття осо-
би на виклик суду передбачені статтею 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття обвинуваченого, 
передбачені статтями 139, 323 КПК України. 

 Суддя В.М. Коваленко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає кримінальне провадження  
№ 233/1930/17 за обвинуваченням Новікова М.В. за ч.1 
ст.366, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, Морозова В.В. за 
ч.1 ст.366, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України за відсутнос-
ті обвинуваченого (in absentia) в порядку спеціального су-
дового провадження. Обвинувачені: Новіков Максим Вікто-
рович, 07.05.1984 р.н., останнє відоме місце проживання:  
м. Донецьк вул. Чайкіної, 12/52; Морозов Василь Володи-
мирович, 07.10.1966 р.н., останнє відоме місце проживання:  
м. Донецьк вул. Краснофлотська 88а/10, викликаються до 
суду на 09.00 год. 26 березня 2021 року (корп. № 2, каб. 
№18), для участі у судовому засіданні. 

Суддя А.І. Міросєді

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає в підготовче судове засідання в якості обвинуваче-
ного Морозова Олега Володимировича, 24.05.1979 року 
народження,  зареєстрованого та проживаючого за адре-
сою: площа Героїв ВВВ, б. 7, кв. 38, м. Луганськ  по кри-
мінальній справі  №409/340/20  за обвинуваченням за ч.2  
ст.258-5 КК України.

Судове засідання відбудеться 25.03.2021 року о 10 годи-
ні 00 хвилин у залі Білокуракинського районного суду Луган-
ської області, місцезнаходження зареєстроване за адресою: 
92200, Луганська область, Білокуракинський район, смт Бі-
локуракине, пл. Шевченка, 2.

У разі неявки, суд розглядатиме справу без участі,  на під-
ставі ст.297-1 КПК України. 

Суддя Третяк О.Г

12.11.2020 року помер

МУШТЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ,

03.01.1946 року народження. 

Спадкоємці, які бажають прийняти спад-

щину, запрошуються до приватного нотаріу-

са Охтирського міського нотаріального окру-

гу Сумської області Каменєва В. І. за адре-

сою: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Ярослав-

ського, буд.17, прим. 91.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Обвинувачена Скляренко Людмила Володимирівна, 07 липня 

1967 року народження, на підставі ст.ст. 111, 134, 135, 314, аб-
зацу 5 ч. З ст. 323 КПК України викликається Артемівським місь-
крайонним судом Донецької області для участі в статусі обвину-
ваченої в підготовчому судовому засіданні кримінального прова-
дження №22017050000000284 від 25 вересня 2017 року за обви-
нуваченням Скляренко Людмили Володимирівни у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК Укра-
їни, яке відбудеться в залі судових засідань приміщення суду за 
адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 312, 25 
березня 2021 року о 09 год. 00 хв. Поважні причини неприбуття 
особи на виклик передбачені ст.138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого за викликом до суду передбачені ст.ст. 
139, 323 КПК України. 

Суддя Погрібна Н. М.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Буглак Віктор Олексійович, 27.01.1956 р. 
н., зареєстрований за адресою: м. Маріуполь, вул. Сонячна, 
буд. 1, кв. 57 на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5, КПК Украї-
ни, вам необхідно з’явитися 17 березня 2021 о 10 год. 00 
хв. до каб. № 12 СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій 
області, який розташований за адресою: Донецька область,  
м. Маріуполь, вул. Фонтанна, буд. 87, до старшого слідчо-
го Самохвалової К.Д. для відкриття та ознайомлення із ма-
теріалами кримінального провадження, вручення Вам обви-
нувального акта та реєстру матеріалів у кримінальному про-
вадженні №12017050000001020 від 06.09.2017 р., за ч. 5 ст. 
191 КК України у порядку ст. 290 КПК України при здійснен-
ні спеціального досудового розслідування.

Втрачений договір дарування, посвідче-
ний Коновал З.Ф., приватним нотаріусом 
Київського міського нотаріального округу, 
06.12.2003р., №7815, та зареєстрований в 
БТІ м. Києва 15.12.2003 р., №1351-П, вважа-
ти недійсним.

Втрачений договір дарування, посвідче-
ний Коновал З.Ф., приватним нотаріусом 
Київського міського нотаріального округу 
06.12.2003 р., №7818 та зареєстрований в 
БТІ м. Києва 15.12.2003 р., №1351-П, вважа-
ти недійсним.

Втрачений договір купівлі-продажу, по-
свідчений Литвин А.С., приватним нотаріу-
сом Київського міського нотаріального окру-
гу, 20.09.2018р., №3917, вважати недійсним.

ПОВІСТКА 
ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Підозрюваному Захаревичу Ігорю Во-
лодимировичу, 12.09.1981 р.н., який за-
реєстрований за адресою: м. Донецьк, 
б-р Шевченка, буд. 40, кв. 29, на підста-
ві ст.ст. 133, 135, 136, 138, 139 КПК Укра-
їни, вам необхідно з’явитися 17.03.2021 
р. в період часу з 09:00 до 15:00 до каб.  
№ 10 слідчого відділу 2 управління (з дис-
локацією у м. Маріуполь Донецької облас-
ті) Головного управління Служби безпеки 
України в Донецькій та Луганській облас-
тях, до старшого слідчого в ОВС Фесенка 
Станіслава Сергійовича за адресою: Доне-
цька область, м. Маріуполь, вул. Морських 
Десантників, буд. 20, для ознайомлення з 
матеріалами кримінального проваджен-
ня, а також вручення обвинувального ак-
та та реєстру матеріалів досудового роз-
слідування по кримінальному проваджен-
ню № 22021050000000013, внесеному до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань 
14.01.2021, за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, як підозрюваного.

П’ятою Харківською міською державною нотарі-
альною конторою оформлюється спадкова справа 
№ 910/2020 р. до майна померлого 24 липня 2020 
року 

САХАРОВА СЕРГІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА, 
24.01.1936 р.н. 

Місце його проживання на день смерті було заре-
єстровано: м. Харків, вул. Валентинівська (Блюхера), 
буд. № 62, кв. № 136. Спадкоємцям померлого необ-
хідно протягом місяця від публікації надати до П’ятої 
ХМДНК за адресою: 61146, м. Харків, вулиця Вален-
тинівська, 27Г, документи, що вони є особами з ін-
валідністю будь-якої групи, непрацездатними за ві-
ком, з доказами прийняття ними цієї спадщини. За 
ненадання документів цю спадщину буде оформле-
но спадкоємцю за заповітом.

Розшукуються спадкоємці 

ШАПОВАЛОВОЇ РАЇСИ САВЕЛІЇВНИ, 

1936 року народження, 

яка померла 19.08.2019 року. 

Щодо оформлення спадкових прав 

звертатися у місячний строк від пу-

блікації до приватного нотаріуса 

ХМНО Никифорової М.А. за адресою: 

61002, м. Харків, вул. Алчевських, 2, 

тел:+380686008723.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Вишновецький Сер-

гій Володимирович, 27.05.1962 р.н., уро-
дженець с. Лози, Антрацитівського райо-
ну Луганської області, житель с. Кошари, 
вул. Першотравнева, 20, Антрацитівсько-
го району Луганської області, на підста-
ві ст.ст.134, 135, 297-5, 323 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися 24 березня 2021 
року о 16-00 год. до Івано-Франківського 
міського суду Івано-Франківської облас-
ті за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. 
Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, зал 
№ 19, для розгляду кримінального прова-
дження про обвинувачення Вишновецько-
го Сергія Володимировича, якому повідо-
млено про підозру у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Лазарів О.Б.

Соснівський районний суд м. Черка-
си розглядає кримінальне проваджен-
ня № 712/1822/16-к, відносно Геліконо-
вої З.В. за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК 
України за відсутністю обвинуваченої в 
порядку спеціального судового прова-
дження. Обвинувачена Геліконова Зоя 
Вікторівна 20.06.1962 року народжен-
ня, зареєстрована за адресою: м. Чер-
каси, вул. Боженка, 5, кв. 29 виклика-
ється в судове засідання, яке відбу-
деться 23 березня 2021 року об 11 год. 
00 хв. в приміщенні суду за адресою  
м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, зал № 1. 

Суддя С.М. Бащенко 

Приватний нотаріус Роменського ра-
йонного нотаріального округу Сумської 
області Кравченко А.В. повідомляє, що 
після смерті 
ВОЛИНСЬКОЇ ВАРВАРИ МИКОЛАЇВНИ, 
громадянки України, 03 січня 1937 ро-
ку народження, яка померла 27 серпня 
2016 року, останнім місцем реєстрації 
якої було: село Коржі, вулиця Ромен-
ська, будинок 15, Роменського району 
Сумської області, була заведена спад-
кова справа. Просимо усіх спадкоєм-
ців у строк до 07 квітня 2021 року звер-
нутися до нотаріуса за адресою: 42000, 
місто Ромни, вулиця Аптекарська, бу-
динок 1 (офіс нотаріуса), або за теле-
фонами: (05448) 5-18-85, 098-556-86-85, 
066-430-24-47.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 березня 2021 р. № 175-р 
Київ

Про скасування деяких розпоряджень  
Кабінету Міністрів України

Скасувати розпорядження Кабінету Міністрів України як такі, що не реалізовані, 
згідно з переліком, що додається. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 10 березня 2021 р. № 175-р

ПЕРЕЛІК 
розпоряджень Кабінету Міністрів України, що скасовуються

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2020 р. № 1481 «Про 
необхідність призначення на вакантну посаду члена Комісії з регулювання азартних ігор 
та лотерей».

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1572 «Про необ-
хідність призначення на вакантну посаду першого заступника Голови Державного агент-
ства резерву України».

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2020 р. № 1664 «Про необ-
хідність призначення на вакантну посаду заступника Голови Державного агентства риб-
ного господарства України».

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 січня 2021 р. № 18 «Про необ-
хідність призначення на вакантну посаду заступника Голови Державного агентства вод-
них ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифро-
візації».

6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 січня 2021 р. № 19 «Про необхід-
ність призначення на вакантну посаду заступника Голови Державної служби геології та 
надр України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації».

7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 р. № 61 «Про необхід-
ність призначення на вакантну посаду заступника Голови Державної авіаційної служби
України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації».

8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 р. № 63 «Про необхід-
ність призначення на вакантну посаду Голови Державної служби України з питань геоде-
зії, картографії та кадастру».

9. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 р. № 65 «Про необхід-
ність призначення на вакантну посаду Голови Державного агентства резерву України».

10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 76 «Про не-
обхідність призначення на вакантну посаду заступника Голови Державного агентства 
України з питань мистецтв та мистецької освіти з питань цифрового розвитку, цифрових 
трансформацій і цифровізації».

11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2021 р. № 128 «Про необ-
хідність призначення на вакантну посаду заступника Голови Державної фіскальної служ-
би України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації».

12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2021 р. № 130 «Про не-
обхідність призначення на вакантну посаду заступника Голови Державної регуляторної
служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації».

13. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2021 р. № 132 «Про необ-

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 березня 2021 р. № 176-р 
Київ

Про виділення коштів для надання одноразової 
грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули 

(померли) під час участі в антитерористичній 
операції, та особам, які стали особами з інвалідністю 

внаслідок поранення, контузії, каліцтва  
або захворювання, одержаних під час участі  

в зазначеній операції
1. Виділити Міністерству у справах ветеранів 16 506,65 тис. гривень для надання одно-

разової грошової допомоги членам сімей п’яти осіб, які загинули (померли) під час участі 
в антитерористичній операції, та 21 особі, які стали особами з інвалідністю внаслідок пора-
нення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначеній операції.

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фон-
ду державного бюджету.

2. Міністерству у справах ветеранів:
затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством розвитку економіки, тор-

гівлі та сільського господарства і Міністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних з на-
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Як чай впливає на 
артеріальний тиск
ВІДКРИТТЯ. Новий підхід до лікування гіпертонії має величезний 
потенціал для поліпшення здоров’я людей в усьому світі

Ярослав САДОВИЙ, 
«Урядовий кур’єр» 

Дослідники зі США й Да-
нії з’ясували, що зеле-

ний і чорний чай активу-
ють білки йонних каналів у 
стінках кровоносних судин, 
що сприяє їх розслабленню. 
Тобто регулярне вживан-
ня чаю спричиняє зниження 
кров’яного тиску. Підсумки  
дослідження опубліковано в 
журналі Cellular Physiology 
and Biochemistry.

Науковці з Каліфорній-
ського і Копенгагенсько-
го університетів встано-
вили, що два флавоноїд-
них з’єднання катехіново-
го типу епікатехінгаллат і 
епігаллокатехін-3-галлат, 
виявлені в чаї, активують 
певний тип білка йонного ка-
налу KCNQ5. Він  дає змогу 
йонам калію просочуватися 
із клітин стінок кровоносних 
судин, зменшуючи клітин-
ну збудливість. Ці сполуки 
містяться в рослині Camellia 
sinensis, з листя якої виро-
бляють і чорний, і зелений 

чаї, що відрізняються ступе-
нем ферментації.

Оскільки KCNQ5 містить-
ся у гладких м’язах, що ви-
стилають кровоносні суди-
ни, його активація катехі-
нами чаю сприяє розши-
ренню кровоносних судин і 
зменшенню кров’яного тис-
ку. Це відкриття пояснює 
антигіпертензивні власти-
вості чаю і, на думку авто-
рів, сприятиме розроблен-
ню препаратів для знижен-
ня тиску.

Попередні дослідження 
показали, що споживання 
чаю може знизити кров’яний 
тиск на невелику, але постій-
ну величину, і цьому сприя-
ють катехіни. Але сам моле-
кулярний механізм дії цих 
сполук через канал KCNQ5 
досі був не відомим.

За допомогою лаборатор-
них досліджень у галузі му-
тагенезу і комп’ютерного 
моделювання науковці ви-
явили, що певні катехі-
ни зв’язуються з підста-
вою датчика напруги йонно-
го каналу KCNQ5, який дає 

змогу каналу відкриватися 
у відповідь на клітинне по-
дразнення.

«Таке зв’язування дає 
змогу каналу відкривати-
ся набагато легше і раніше», 
— наведено у пресрелізі Ка-
ліфорнійського університе-
ту в Ірвайні слова керівника 
дослідження Джеффрі Еб-
ботта, професора кафедри 
фізіології й біофізики Ме-
дичної школи університету.

За оцінками експертів, 
майже третина всього до-
рослого населення світу хво-
ріє на артеріальну гіпертен-
зію, яку вважають головним 
чинником розвитку серце-
во-судинних захворювань і 
передчасної смертності. То-
му новий підхід до лікування 
цієї недуги має величезний 
потенціал для поліпшення 
здоров’я населення в усьому 
світі, вважають науковці.

Крім ролі в контролі то-
нусу судин, KCNQ5 зосе-
реджується в різних части-
нах мозку, де регулює елек-
тричну активність і переда-
чу сигналів між нейронами. 

Порушення каналу KCNQ5 
може спричинити епілеп-
тичні судоми, енцефалопа-
тію та порушення розвитку. 
Оскільки катехіни долають 
гематоенцефалічний бар’єр, 
відкриття їхньої здатнос-
ті активувати KCNQ5 мо-
же, на думку авторів, у май-
бутньому сприяти створен-
ню препаратів для ліку-
вання дисфункцій мозку, 
пов’язаних зі збудливістю.

Дослідники виявили за до-
помогою мас-спектрометрії, 
що нагрівання зеленого чаю 
до 35 градусів за Цельсієм 
змінює його хімічний склад 
так, що робить актива-
цію KCNQ5 ефективнішою. 
Але це не означає, що чай 
обов’язково пити гарячим.

«Незалежно від того, п’єте 
ви чай холодним чи гаря-
чим, цього порога досягнуто, 
оскільки температура люд-
ського тіла — понад 36 гра-
дусів. Тобто просто вжива-
ючи чай, ми активуємо йо-
го корисні антигіпертензив-
ні властивості», — пояснює 
Дж. Ебботт.

10 березня 2021 року на 69 році життя після тривалої хвороби ві-
дійшов у вічність Микола Миколайович ЯРЧУК — український діяч, 
голова ради Національної асоціації цукровиків України «Укрцукор». 
Колишній народний депутат України.

Микола Миколайович народився в місті Старокостянтинів Хмель-
ницької області в сім’ї робітника.

Закінчив Вінницький політехнічний технікум, Львівський політех-
нічний інститут та здобув спеціальність інженер-електромеханік.

Народний депутат України 1-го скликання з 03.1990 (2-й тур) до 
04.1994, Волочиський виборчий округ № 408, Хмельницька область. 
Член Комісії з питань економічної реформи та управління народним 
господарством.

З 1971 — робітник Харківського тракторного заводу.
1972—1974 — служба в армії.
З 1974 — змінний інженер, начальник зміни, заступник голови ін-

женера, Волочиський цукрозавод.
1981—1999 — директор, Наркевицький цукрозавод; голова прав-

ління ВАТ «Наркевицький цукровий завод».
З 03.1999 — генеральний директор Асоціації «Хмельницькцу-

кор».
З 2002 року — голова ради Національної асоціації цукровиків 

України «Укрцукор».
Вся українська громадськість глибоко сумує та висловлює най-

щиріші співчуття з приводу непоправної втрати рідним та близьким.

СПІВЧУТТЯ

Потепління у тропіках зробить їх 
непридатними для життя 

Орест ГОРЯНСЬКИЙ 
для «Урядового кур’єра»

НЕ РАЙСЬКІ КУТОЧКИ. Під-
вищення середньої температу-
ри повітря у тропіках навіть на 
1,1—1,3°С стане критичним для 
виживання людей. Це з’ясували 
кліматологи із Принстонсько-
го університету, які проаналізу-
вали дані кліматичних моделей. 
Підсумки дослідження опубліко-
вано в Nature Geoscience.

Науковці вважають, що якщо 
уряди країн зможуть призупини-
ти глобальне потепління на пла-
неті на 1,5°С, то у тропічних кра-
їнах температура повітря не пе-
ревищуватиме межу виживан-
ня. Якщо ж цього не відбудеть-
ся, то громадяни цих країн не 
зможуть залишати приміщення 
з кондиціонерами, які працюють. 
Отже, життя там зупиниться. 

Автори дослідження оціню-
вали показники температури 
за так званим вологим термо-
метром, який враховує не тіль-
ки градуси, а й рівень вологос-
ті. Тобто термометр накривають 
тканиною, що імітує стовідсотко-
ву вологість. Щойно температу-
ра на мокрому термометрі дося-
гає 35 градусів за Цельсієм, фак-
тично зрівнявшись із температу-
рою тіла, людина перестає пітні-
ти, тобто охолоджуватися. Саме 
показники температури і воло-
гості називають індексом тепла. 
Тіло людини не тільки реагує на 
температуру, для нього вкрай 
важливі показники вологості. 
Наприклад, у країнах з високою 
температурою й водночас висо-

кою вологістю перебувати дуже 
важко, пишуть науковці.

Організм людини охолоджу-
ється за рахунок потовиділення, 
пояснюють експерти, тобто ви-
паровування поту зі шкіри. Як-
що ж у тропічній країні не тіль-
ки вкрай висока температура, 
а й висока вологість, то проце-
си термодинаміки припиняють-
ся і охолодження повноцінно не 
функціонує, а людський орга-
нізм перегріватиметься. Тому се-

редня температура +35°С в умо-
вах вимірювання вологим тер-
мометром — це майже верхня 
межа для виживання людини. З 
вищими показниками темпера-
тури й вологості жити в цьому 
регіоні стає майже неможливо.

Принстонські кліматологи 
розглянули 22 варіанти кліма-
тичних зон і встановили, що в 
зоні між 20 градусами північної 
і 20 градусами південної широ-
ти в умовах підвищення серед-

ньорічних температур на 1,5°С 
позначка мокрих температур 35 
градусів триватиме понад дві го-
дини на добу. А це призведе до 
хронічного перегрівання, що по-
значиться не тільки на самопо-
чутті й праце здатності людей, а 
й на їхньому здоров’ї. Тривале 
перегрівання призводить до по-
рушень роботи серцево-судин-
ної, кровоносної, нервової та ди-
хальної систем.

Вплине потепління і на еконо-
міку, збільшивши витрати елек-
троенергії для активнішого засто-
сування кондиціонерів. Підсумки 
дослідження показують, що під-
вищення температури на 1,5°С 
не дасть змоги більшості тропіч-
них країн досягти межі адаптації, 
де люди зможуть жити.

ДОВІДКА «УК»
У зоні між 20 градусами пів-

нічної і 20 градусами півден-
ної широти розташовано ду-
же багато всесвітньо відомих 
курортів, які приваблюють ту-
ристів з усієї планети: Маль-
дівські острови, Карибський 
басейн за винятком Атлантич-
ного узбережжя Куби, Цен-
тральна Америка, велика час-
тина Південної Америки, зо-
крема долина Амазонки, Аф-
рика за винятком Сахари і Се-
редземноморського узбереж-
жя і Південної Африки, архі-
пелаг Занзібар і Сейшельські 
острови, вся Індонезія і майже 
всі курорти Таїланду, В’єтнаму 
і Південно-Східної Азії, Півден-
на Індія, Філіппіни, Нова Гвінея 
і північ Австралії.

Повістка про виклик до суду обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області 
— судді Половинки В.О. знаходиться спеціальне кримінальне про-
вадження № 433/556/20 стосовно Цихиселі Левана Ростомовича, 
25.02.1981 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Цихиселі 
Леван Ростомович, мешканець міста Антрацит Луганської області, 
вулиця Кальницької, будинок № 5, квартира 65.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський район-
ний суд Луганської області викликає Цихиселі Левана Ростомови-
ча у підготовче судове засідання, яке відбудеться 26 березня 2021 
року о 10.30 год. у залі Сватівського районного суду Луганської об-
ласті, що розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів під головуванням судді 
Половинки В.О., членів колегії: Осіпенко Л.М., Реки А.С.

На Сейшельських островах лежить найменша суверенна 
держава Африки, площею 455 км2, з населенням 82 тис. жителів

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
pi

nt
er

es
t.c

om

О
ГО

Л
О

Ш
Е

Н
Н

Я


	13_p1
	13_p2
	13_p3
	13_p4-5
	13_p6
	13_p7-8
	13_P9-10
	13_P11
	13_P12

