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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 16 березня 2021 року
USD 27.6434 EUR 32.9523 RUB 3.7812 / AU 47855.98 AG 722.61 PT 33709.74 PD 65979.82

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

Заступниця Голови Верховної Ради про спільні заходи 
парламенту, уряду, РНБО для мобілізації всіх ресурсів 
проти COVID-19  

Два місяці: експорт 
та імпорт скорочено 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ. Цьогоріч у січні — лютому наша країна 
скоротила експорт електроенергії у грошовому вираженні порів-
няно з торішнім аналогічним періодом у 3,7 раза — до 22,46 міль-
йона доларів. За даними Державної митної служби, 51% (11,4 
мільйона доларів) виручки від експорту надійшло від постачан-
ня електроенергії в Угорщину, приблизно 26,8% (6 мільйонів до-
ларів) загального обсягу — Польщу і 12,4% (2,7 мільйона доларів) 
— Румунію. Експорт в інші країни становив 2,1 мільйона доларів.

Витрати на імпорт електроенергії скоротилися до 20,4 мільйо-
на доларів із 57,25 мільйона торік. Більша частина — 53,5%, або 
10,9 мільйона доларів, припала на постачання зі Словаччини, 8 
мільйонів (39,4%) — Білорусі, 0,8 мільйона (4%) — Угорщини й 0,6 
мільйона доларів (3%) — інших країн, серед яких Росія.

Торік, повідомляє УНІАН, експорт електроенергії у грошовому 
вираженні (до 2019 року) скоротився на 25,9% — до 280,8 мільйо-
на доларів. А витрати на імпорт торік зросли на 8,4% — до 131,6 
мільйона доларів.

ЦИТАТА ДНЯ

ОЛЕНА КОНДРАТЮК: 

ЦИФРА ДНЯ

2,5 мільйона
підозрілих одержувачів субсидій  

на загальну суму 1,6 мільярда гривень 
виявило торік Міністерство фінансів

«Наші дії стосуються 
напрацювання спільного 

плану дій всіх гілок 
влади в разі нового 

жорсткого локдауну, 
ймовірність якого 

дуже висока».

Шанувати захисників — 
обов’язок суспільства  

РІК РОБОТИ УРЯДУ. Міністерство у справах ветеранів 
відзвітувало про зроблене впродовж означеного періоду

2

3 7 
ДОКУМЕНТИ

Чергове загострення 
ситуації на Донбасі 
проросійська пропаганда 
категорично пояснює 
загрозою з боку України

НА ЛІНІЇ ЗІТКНЕННЯ

Указ Президента 
України «Про 
Національну 
молодіжну стратегію 
до 2030 року»

«Ну що б, здавалося, слова…»
СКАРБНИЦЯ ПАМ’ЯТІ. Мова — це розумовий подвиг усіх попередніх поколінь, вона виростає  
з менталітету народу і твориться довго, століттями

Іван ЮЩУК,  
професор, заслужений діяч 

науки і техніки України,  
для «Урядового кур’єра»

Нема кращих і гірших мов. 
Кожна мова варта свого 

творця — народу. Народ, протя-
гом століть творячи власну мову, 
враховує свої потреби, свої об-
ставини й своє бачення світу. То-
му для кожної нормальної люди-
ни найкращою є рідна мова — мо-
ва свого роду й народу. І не тільки 

найкращою, а й найкориснішою.
Ось приклад великої українки 

— талановитої української поете-
си й безстрашної патріотки Оле-
ни Теліги. Нацисти розстріляли її 
разом з чоловіком як українську 
націоналістку 22 лютого 1942 ро-

ку в Бабиному Яру. Народилася 
Олена Теліга в Підмосков’ї в ро-
сійськомовній українській сім’ї, 
жила в Петербурзі, її виховували 
в російському імперському дусі. 
Тогочасну себе вона пізніше зма-
лювала так: «Уявіть собі велико-

державного петербурзького імпе-
ріального шовініста, який з пер-
ших дитячих років звик дивити-
ся на весь простір на схід, захід і 
південь від Петербурга як 
на свою кишенькову влас-
ність. 5

Напередодні Дня українського добровольця біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі країна згадувала загиблих на 
сході України захисників-добровольців. Профільний міністр Юлія Лапутіна була поруч із ветеранами та їхніми родинами 
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
Приватний нотаріус Білоцерківського міського но-

таріального округу Величко Оксана Леонідівна (09113, 
Київська область, місто Біла Церква, вулиця Вячесла-
ва Чорновола , 4/35 , тел. (068) 903-11-12) повідомляє 
про відкриття спадщини на майно після померлого 
16.10.2020 року 

ГЕРАСИМОВИЧА ЮРІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА, 
22.08.1935 р.н. 

Спадкоємці померлого викликаються до приватного 
нотаріуса для з’ясування повного кола спадкоємців.

Судове засідання в порядку спеціального судового про-
вадження по кримінальному провадженню відносно Пол-
торацької І.І., яка обвинувачується у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 110,  ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни відбудеться о 14-00 годині 01 квітня  2021 року в примі-
щенні суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, 
вул. Консульська, 64, зал 208.

До суду як обвинувачена на 01 квітня 2021 року о 14-00 
годині викликається Полторацька Ірина Іванівна. 

Суддя  Троценко Т.А.

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПА-
НІЯ «АСТА-СТРАХУВАННЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38482401; 
реєстраційний номер за державним реєстром фінансових установ 11102835; 
Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 10), повідомляє, що 09 
березня 2021 року Загальними зборами учасників ТДВ «СТРАХОВА КОМПА-
НІЯ «АСТА-СТРАХУВАННЯ» прийнято рішення надати до Національного бан-
ку України заяву про виключення ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСТА-СТРА-
ХУВАННЯ» з Державного реєстру фінансових установ, у зв’язку з його реор-
ганізацією, шляхом приєднання ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСТА-СТРАХУ-
ВАННЯ» до ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «СТРАХОВО-
ГО ТОВАРИСТВА «АВЕСТА- СТРАХУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 35744243).

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинуваченого 
Михайлова Миколу Петровича, 23.09.1959 р.н. (зареєстроване місце прожи-
вання: Донецька обл., смт Старобешеве, пр-т Донецький, 18, кв. 6) у судове за-
сідання для здійснення спеціального судового провадження у кримінальному 
провадженні № 2201705010000000224 від 08.07.2017 (справа № 328/921/18) 
за обвинуваченням Михайлова М.П. у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 01.04.2021 року о 
14-00 год. в залі судового засідання за адресою: Запорізька область, м. Ток-
мак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинуваченого Михайлова М.П.
кримінальне провадження буде здійснюватися за його відсутності. Колегія 
суддів: головуючий суддя Коваленко П.Л., судді Погрібна О.М., Новікова Н.В.

ТОВ «ЗУБР Чернігівщини» повідомляє учасників Товариства, що 22 квіт-
ня 2021 року об 11 год. 00 хв. за адресою: Чернігівська обл., Бобровицький 
p-н, с. Кобижча, вул. Трипільська, 57, відбудуться чергові Загальні збори учас-
ників.

Порядок денний зборів:
1. Про затвердження річних результатів діяльності ТОВ «ЗУБР Чернігівщи-

ни»: звіту ТОВ «ЗУБР Чернігівщини» за 2020 рік (в тому числі ДП «Товариство 
шанувальників природи Козелецького району»)

2. Про затвердження плану діяльності ТОВ «ЗУБР Чернігівщини» на 2021 рік.
3. Про надання щорічної відпустки директору ТОВ «ЗУБР Чернігівщини».
З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитись за вищевка-

заною адресою. Телефон для довідок 095-341-27-08.
Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинуваченого Галун-

ку Олександра Олексійовича, 23.05.1996 р.н. (зареєстроване місце проживання: До-
нецька область, Слов’янський район, м. Миколаївка, вул. Островського, 16, кв. 6), у 
підготовче судове засідання для здійснення спеціального судового провадження у 
кримінальному провадженні № 22019050000000217, внесеному до Єдиного держав-
ного реєстру досудових розслідувань від 02.10.2019 року (справа № 328/769/20) за 
обвинуваченням Галунки О.О. у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 31 березня 2021 року о 09-30 годи-
ні в залі судового засідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Воло-
димирська, 28. У разі неявки обвинуваченого Галунки О.О. кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватися за його відсутності. Колегія суддів: головуючий суддя Пе-
тренко Л.В., судді: Новікова Н.В., Андрющенко О.Ю.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 3 березня 2021 р. № 167-р 
Київ

Про схвалення Концепції розвитку цифрових  
компетентностей та затвердження плану 

заходів з її реалізації 
1. Схвалити Концепцію розвитку цифрових компетентностей, що додається.
2. Затвердити план заходів з реалізації Концепції розвитку цифрових компе-

тентностей, що додається.
3. Повноваження з координації роботи з реалізації Концепції розвитку цифро-

вих компетентностей покласти на Міністерство цифрової трансформації.
4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та 

Київській міській державним адміністраціям забезпечити:
виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів;
подання Міністерству цифрової трансформації щопівроку до 25 числа міся-

ця, що настає за звітним періодом, інформації про стан виконання плану заходів.
5. Рекомендувати органам місцевого самоврядування під час розроблення 

власних програмних документів передбачати заходи, спрямовані на розвиток 
цифрових компетентностей.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
СХВАЛЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 3 березня 2021 р. № 167-р

КОНЦЕПЦІЯ 
розвитку цифрових компетентностей

Загальні положення
Із збільшенням темпів розвитку цифрових технологій, впровадженням інно-

ваційних рішень у всіх сферах суспільного життя виникає необхідність у під-
вищенні якості підготовки працівників для створення можливості модернізації 
економіки країни відповідно до сучасних вимог.

Відсутність концептуальних засад формування державної політики у сфері 
розвитку цифрових навичок та цифрових компетентностей громадян не дозво-
ляє забезпечити розвиток усіх сфер суспільного життя  відповідно до сучасних 
вимог, процесів глобальної цифровізації економіки, сфер життєдіяльності сус-
пільства, які відбуваються у більшості країн світу.

Таким чином, виникає необхідність забезпечення готовності суспільства до 
таких процесів, опанування ним ключових комбінацій знань, умінь, навичок, 
способів мислення, поглядів, інших особистих якостей у сфері інформаційно-
комунікаційних та цифрових технологій (цифрова компетентність).

Так, цифровою компетентністю є динамічна комбінація знань, умінь, нави-
чок, способів мислення, поглядів, інших особистих якостей у сфері інформацій-
но-комунікаційних та цифрових технологій, що визначає здатність особи успіш-
но соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяль-
ність із використанням таких технологій.

Законом України «Про освіту» визнано інформаційно-комунікаційну компе-
тентність як одну з ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній лю-
дині для успішної життєдіяльності.

Державною стратегією регіонального розвитку на 2021—2027 роки, затвер-
дженою постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695 
(Офіційний вісник України, 2020 р., № 67, ст. 2155), серед інших загальнодер-
жавних викликів, що стримують розвиток регіонів і держави в цілому, визначе-
но низький рівень цифровізації регіонів і цифрової обізнаності.

Державний стандарт базової середньої освіти, затверджений постановою Ка-
бінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898 «Про деякі питання дер-
жавних стандартів повної загальної середньої освіти» (Офіційний вісник Укра-
їни, 2020 р., № 81, ст. 2615), визначає інформаційно-комунікаційну компетент-
ність такою, що передбачає впевнене, критичне і відповідальне використання 
цифрових технологій для власного розвитку і спілкування; здатність безпечно 
застосовувати інформаційно-комунікаційні засоби в навчанні та інших життє-
вих ситуаціях, дотримуючись принципів академічної доброчесності.

Концепцією розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018—2020 
роки, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р.  
№ 67 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 16, ст. 560), визначено створення та 
виконання національної програми навчання загальним і професійним цифро-
вим компетенціям та знанням як одне з пріоритетних завдань на шляху до при-
скореного розвитку цифрової економіки.

Досвід європейських країн свідчить про суттєвий вплив здійснених заходів 
щодо цифрових компетентностей населення на розвиток економіки та конку-
рентоспроможність країн ЄС на міжнародному рівні.

Так, Європейський Парламент і Рада ЄС 22 травня 2018 р. ухвалили Рамкову 
програму оновлених ключових компетентностей для навчання впродовж жит-
тя (2018/C 189/01), в якій цифрова компетентність визнана однією з восьми 
ключових компетентностей для повноцінного життя та діяльності громадян ЄС.

Положеннями Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європей-
ським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми держава-
ми-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 р.  
№ 1678-VII, передбачено сприяння її сторін розвитку співробітництва в галузі 
освіти, навчання та молодіжної політики.

З огляду на необхідність забезпечення реалізації стратегічного курсу держа-
ви на набуття повноправного членства України в ЄС потребує також і подальшої 
адаптації законодавство України із законодавством ЄС.

Проблеми, які потребують розв’язання
На сьогодні здійснюється значна кількість освітніх заходів, спрямованих 

єдиних вимог до цифрових компетентностей в системі освіти;
вимог до цифрової компетентності в професійних стандартах;
системи індикаторів для моніторингу стану розвитку цифрових навичок та 

цифрових компетентностей;
координації дій на рівні органів виконавчої влади та органів місцевого само-

врядування під час реалізації державної політики у сфері розвитку цифрових 
навичок та цифрових компетентностей;

системи сертифікації рівня цифрових компетентностей.
Мета і строки реалізації Концепції

Основною метою цієї Концепції є визначення пріоритетних напрямів і осно-
вних завдань з питань розвитку цифрових навичок та цифрових компетентнос-
тей, підвищення рівня цифрової грамотності населення, зокрема працездатних 
осіб, громадян похилого віку, малозабезпечених сімей, осіб з інвалідністю, ін-
ших вразливих груп населення, в умовах розвитку цифрової економіки та циф-
рового суспільства.

Реалізація цієї Концепції передбачена на період до 2025 року.
Основні завдання Концепції

Основними завданнями цієї Концепції є:
формування та розвиток цифрових навичок та цифрових компетентностей в 

суспільстві, що сприятимуть розвитку цифрової економіки та суспільства, а та-
кож розвитку електронної демократії і людського капіталу;

забезпечення правового регулювання з питань формування державної по-
літики у сфері розвитку цифрових навичок та цифрових компетентностей гро-
мадян;

розроблення комплексних змін до законодавства, що забезпечить визначен-
ня цифрової освіти, цифрових навичок та цифрових компетентностей у сфе-
рах суспільного життя;

визначення системи та опису складових цифрової компетентності (рамки 
цифрової компетентності), а також вимог до рівня володіння цифровими нави-
чками та цифровими компетентностями різних категорій працівників, зокрема 
в професійних стандартах;

забезпечення координації дій на рівні органів виконавчої влади з питань роз-
витку цифрових навичок та цифрових компетентностей;

створення індикаторів для моніторингу стану розвитку цифрових навичок та 
цифрових компетентностей;

підвищення рівня обізнаності громадян щодо небезпек в Інтернеті.
Шляхи та способи розв’язання проблем

Під час реалізації Концепції необхідно забезпечити розв’язання визначених 
проблем відповідно до поставлених завдань.

Формування і розвиток цифрових навичок та цифрових компетентностей в 
суспільстві здійснюється шляхом:

здобуття особою цифрової освіти з використанням інформаційних ресурсів, 
нових освітніх технологій та цифрових освітніх ресурсів, спрямованих на підви-
щення рівня цифрових навичок та цифрових компетентностей;

забезпечення безперервного розвитку професійних цифрових компетент-
ностей для фахівців в системі підвищення кваліфікації різних галузей діяль-
ності;

створення Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти «Дія. Цифро-
ва освіта»;

розроблення заходів щодо впровадження цифрових засобів доведення ін-
формації (телебачення, соціальні мережі, трансляція в Інтернеті тощо).

Підвищення рівня обізнаності громадян щодо небезпек в Інтернеті здійсню-
ється шляхом:

створення соціальних ініціатив, спрямованих на підвищення рівня цифрових 
навичок та цифрових компетентностей для представників різних цільових груп 
населення;

запровадження програм, спрямованих на підвищення рівня обізнаності ді-
тей та підлітків, цифрових компетентностей батьків та педагогічних працівни-
ків щодо небезпек дитини у цифровому середовищі, формування культури не-
терпимого ставлення до порушення прав, свобод, безпеки дитини в цифрово-
му середовищі.

Забезпечення правового регулювання з питань формування державної по-
літики у сфері розвитку цифрових навичок та цифрових компетентностей, а 
також розроблення комплексних змін до законодавства, що забезпечить ви-
значення цифрової освіти, цифрових навичок та цифрових компетентностей у 
сферах суспільного життя, здійснюється шляхом:

правового регулювання питань розвитку цифрових навичок та цифрових 
компетентностей;

удосконалення професійних стандартів з урахуванням затверджених рамок 
професійних цифрових компетентностей;

запровадження сертифікації цифрових навичок;
розроблення програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців відповідно до професійних рамок цифрових компетентностей.
Визначення системи та опису складових цифрової компетентності (рамки 

цифрової компетентності) здійснюється шляхом:
розроблення та затвердження опису цифрової компетентності, який визна-

чає ключові поняття, структуру цифрової компетентності за сферами, обсяг 
знань, умінь і практичних навичок громадян, рівні володіння цифровою ком-
петентністю та може використовуватися з метою визнання, планування, фор-
мування, розвитку та вдосконалення цифрової компетентності громадян і пра-
цівників основних професійних груп різних сфер економічної діяльності (рам-
ка цифрової компетентності);

запровадження вимог до рівнів володіння професійними цифровими компе-
тентностями при наймі персоналу, під час виконання професійних та службових 
обов’язків, проведення сертифікації, атестації тощо;

розроблення рамок професійних цифрових компетентностей для основних 
професійних груп за сферами економічної діяльності та методичних рекомен-
дацій щодо їх застосування.

Забезпечення координації дій на рівні органів виконавчої влади з питань роз-
витку цифрових навичок та цифрових компетентностей здійснюється шляхом 
залучення Міжгалузевої ради з питань цифрового розвитку, цифрових транс-

прогнозування потреб роботодавців у певних цифрових навичках працівни-
ків основних професійних груп.

Прогноз впливу на ключові інтереси  
заінтересованих сторін

Формування та реалізація державної політики у сфері розвитку цифрових на-
вичок та цифрових компетентностей громадян матиме вплив на ключові інтереси 
громадян, суб’єктів господарської діяльності, органів виконавчої влади.

Реалізація цієї Концепції матиме позитивний вплив щодо забезпечення пра-
вового регулювання, спрямованого на розвиток цифрових навичок та цифрових 
компетентностей, визначення напрямів і основних завдань у зазначеній сфері, 
підвищення рівня цифрової грамотності населення, підвищення ефективності ви-
користання цифрових технологій та електронних послуг, підвищення рівня без-
пеки громадян у цифровому середовищі і прискорення процесів цифрової транс-
формації в економіці та суспільстві України, що сприятиме розвитку цифрової 
економіки та конкурентоспроможності країни в цілому.

Очікувані результати
Реалізація цієї Концепції дасть змогу:
прискорити процеси цифрової трансформації в Україні;
суттєво підвищити рівень цифрових навичок та цифрових компетентностей в 

суспільстві, а також рівень конкурентоспроможності держави та якість людсько-
го капіталу;

підвищити конкурентоспроможність працівників шляхом оволодіння новими 
цифровими навичками та цифровими компетентностями;

підвищити рівень доступності до державних послуг для громадян похилого ві-
ку, осіб з інвалідністю, малозабезпечених сімей, інших вразливих груп населення;

суттєво зменшити ризики виникнення небезпек під час користування Інтер-
нетом;

запровадити правове регулювання з питань формування державної політи-
ки у сфері розвитку цифрових навичок та цифрових компетентностей громадян;

розробити комплексні зміни до законодавства, що забезпечить визначення 
цифрової освіти, цифрових навичок та цифрових компетентностей у сферах сус-
пільного життя;

визначити систему та опис складових цифрової компетентності (рамки циф-
рової компетентності), а також вимог до рівня володіння цифровими навичками 
та цифровими компетентностями різних категорій працівників, зокрема в профе-
сійних стандартах;

забезпечити координацію дій на рівні органів виконавчої влади з питань розви-
тку цифрових навичок та цифрових компетентностей;

створити індикатори для моніторингу стану розвитку цифрових навичок та 
цифрових компетентностей.

Обсяг фінансових, матеріально-технічних,  
трудових ресурсів

Фінансування заходів з реалізації цієї Концепції здійснюється за рахунок та 
в межах коштів Державного бюджету України на відповідний рік, а також інших 
джерел, не заборонених законодавством.

Обсяги видатків на реалізацію заходів цієї Концепції уточнюються щороку з 
урахуванням можливостей державного бюджету, конкретизації заходів за підсум-
ками їх виконання у попередні роки.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 3 березня 2021 р. № 167-р
ПЛАН ЗАХОДІВ 

з реалізації Концепції розвитку цифрових компетентностей 

Найменування заходів Відповідальні  
за виконання Строк Індикатор  

виконання
Нормативно-правове забезпечення 

1. Запровадження правового 
регулювання з питань фор-
мування державної політи-
ки у сфері розвитку циф-
рових навичок та цифро-
вих компетентностей гро-
мадян з урахуванням досві-
ду країн ЄС

Мінцифри
МОН
МКІП
Мін’юст
Національна  
академія наук  
(за згодою)
Національне  
агентство кваліфі-
кацій (за згодою)

до кінця 
2023 року

розроблено за-
конопроект та 
подано на роз-
гляд Кабінету  
Міністрів Укра-
їни

2. Розроблення та затвер-
дження опису цифро-
вої компетентності (рамки 
цифрової компетентності) 
та відповідних рамок циф-
рових компетентностей для 
основних професійних груп 
за сферами економічної ді-
яльності

Мінцифри
інші заінтересова-
ні центральні ор-
гани виконавчої 
влади

до кінця 
2022 року

розроблено та 
впроваджено 
відповідні рамки 
цифрових ком-
петентностей 

Науково-методичне забезпечення 
3. Розроблення методичних 

рекомендацій щодо засто-
сування рамок цифрових 
компетентностей

МОН
Мінцифри
Національне 
агентство кваліфі-
кацій (за згодою)

протягом 
2022 року

розроблено та 
затверджено 
методичні ре-
комендації що-
до застосування 
рамок цифро-
вих компетент-
ностей 

4. Створення системи індика-
торів моніторингу розвитку 
цифрових навичок та циф-
рових компетентностей в 
суспільстві України

Мінцифри
МОН
Мінекономіки 
Держстат
інші центральні  

—»— розроблено по-
казники та інди-
катори оцінки 
системи моніто-
рингу та оцінки 
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ОГОЛОШЕННЯ 
 про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля  

планованої діяльності 20211147265)
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, 

з метою виявлення, збору та врахування зауважень і пропозицій  
громадськості щодо планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Видобування вуглеводнів (газ природний, конденсат, супутні компонен-

ти — корисні копалини загальнодержавного значення) Топольового родо-
вища.

Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінце-
ва продукція — підготовлена до споживання природний газ, конденсат. Ро-
боти на ділянці надр здійснюватиме — філія ГПУ «Шебелинкагазвидобуван-
ня» АТ «Укргазвидобування». 

Об’єкт існуючий, наявні документи дозвільного характеру. Розробка ро-
довища буде здійснюватись у відповідності до Правил розробки родовищ. 
Буріння свердловин здійснюватиметься верстатом з дизельним приводом 
наявної потужності.

В адміністративному відношенні Топольове родовище знаходиться на те-
риторії Ізюмського району Харківської області України. 

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ді-
лянки надр 87,40 км2. Розширення та зменшення меж ділянки не передба-
чається).

Технічна альтернатива 1.
Розробка родовища буде здійснюватись у відповідності до Правил роз-

робки родовищ. Буріння свердловин може здійснюватись верстатом з елек-
тричним приводом, але у зв’язку із значною віддаленістю від електромере-
жі, відповідної потужності, використання верстата із електричним приводом 
обмежено.

Технічна альтернатива 2. Не розглядається.
2. Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 30019775.
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського об-

говорення 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-

мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35.

Тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40.
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяльності та 

орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження планованої діяльності буде спеціальний до-

звіл на  видобування вуглеводнів (газ природний, конденсат, супутні компо-
ненти — корисні копалини загальнодержавного значення) Топольового ро-
довища, що надається Держгеонадрами України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланова-
них громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не мен-
ше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікуван-
ня цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та надання громад-
ськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової ін-
формації, визначеної суб’єктом господарювання, що передають для видачі 
висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має 
право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосу-
ються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауважен-
ня та пропозиції можна подавати в письмовій формі (у тому числі в елек-
тронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до про-
токолу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого стро-
ку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня ска-
сування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються 
на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться ___________________________
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські  слухання (другі) відбудуться ____________________________
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 
орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
доступної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

Тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 

орган, до якого надають зауваження та пропозиції, та строки надання зау-
важень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

Тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40.
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громад-

ського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошен-
ня.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 280 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої до-

даткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього 
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних з 17 
березня 2021 р. Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. 
Кудрявська, 26/28.

Контактна особа — Банк Ростислав Олександрович, тел.: +380674130894.
Філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», Харків-

ська область, Балаклійский район, смт Донець, вул. Стадіонна, 9, контактна 
особа — Ментух Іван Олегович, тел.: +380574992678.

Ізюмська районна рада, Харківська область, м. Ізюм, пл. Центральна, 1.

ОГОЛОШЕННЯ
 про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля
 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля  

планованої діяльності 20211147263)
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 

оголошення, з метою виявлення, збору та врахування зауважень  
і пропозицій громадськості щодо планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Видобування вуглеводнів (газ природний, конденсат, супутні компонен-

ти — корисні копалини загальнодержавного значення) Герсеванівського ро-
довища.

Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінце-
ва продукція — підготовлена до споживання природний газ, конденсат. Ро-
боти на ділянці надр здійснюватиме — філія ГПУ «Шебелинкагазвидобуван-
ня» АТ «Укргазвидобування». 

Об’єкт існуючий, наявні документи дозвільного характеру. Розробка ро-
довища буде здійснюватись у відповідності до Правил розробки родовищ. 
Буріння свердловин здійснюватиметься верстатом з дизельним приводом 
наявної потужності.

В адміністративному відношенні Герсеванівське родовище знаходиться 
на території Лозівського та Ізюмського районів Харківської області України. 

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ді-
лянки надр 350,0 км2. Розширення та зменшення меж ділянки не передба-
чається).

Технічна альтернатива 1.
Розробка родовища буде здійснюватись у відповідності до Правил роз-

робки родовищ. Буріння свердловин може здійснюватись верстатом з елек-
тричним приводом, але у зв’язку із значною віддаленістю від електромере-
жі, відповідної потужності, використання верстата із електричним приводом 
обмежено.

Технічна альтернатива 2. Не розглядається.
2. Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 30019775.
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського об-

говорення
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-

мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35.

Тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40.
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяльності 

та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження планованої діяльності буде спеціальний до-

звіл на  видобування вуглеводнів (газ природний, конденсат, супутні компо-
ненти — корисні копалини загальнодержавного значення) Герсеванівського 
родовища, що надається Держгеонадрами України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланова-
них громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не мен-
ше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікуван-
ня цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та надання громад-
ськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової ін-
формації, визначеної суб’єктом господарювання, що передають для видачі 
висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має 
право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосу-
ються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауважен-
ня та пропозиції можна подавати в письмовій формі (у тому числі в елек-
тронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до про-
токолу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого стро-
ку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня ска-
сування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються 
на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться ___________________________
 (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться ____________________________
 (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 
орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
доступної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35.

Тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 

орган, до якого надають зауваження та пропозиції, та строки надання зау-
важень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35.

Тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40.
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громадсько-

го обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 286 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої до-

даткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього 
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних з 17 
березня 2021 р.

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудрявська, 
26/28.

Контактна особа — Банк Ростислав Олександрович, тел.: +380674130894.
Філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», Харків-

ська область, Балаклійский район, смт. Донець, вул. Стадіонна, 9, контактна 
особа — Ментух Іван Олегович, тел.: +380574992678.

Лозівська районна рада, Харківська область, м. Лозова, вул. Лозовсько-
го, 10А.

Ізюмська районна рада, Харківська область, м. Ізюм, пл. Центральна, 1.

Міщенко Вадим Володимирович, 01.11.1983 року народження, зареє-
стрований за адресою: м. Черкаси, вул. Тараскова, б. 11, кв. 43, повідо-
мляємо вам, що досудове розслідування у кримінальному провадженні 
№22020250000000029 від 01.07.2020, у якому Ви є підозрюваним у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, завершено, а зібра-
ні під час досудового розслідування докази визнані достатніми для скла-
дання обвинувального акта. Відповідно до ст. 290 КПК України, Ви має-
те право на доступ до матеріалів досудового розслідування та зобов’язані 
надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чи-
ном будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а та-
кож надати доступ до житла чи іншого володіння, якщо вони знаходяться 
у володінні або під контролем сторони захисту, якщо сторона захисту має 
намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді.

У зв’язку з викладеним, для ознайомлення з матеріалами досудово-
го розслідування, складання та отримання процесуальних документів та 
отримання обвинувального акта і реєстру матеріалів досудового розслі-
дування, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 291, 297-5 КПК Укра-
їни, викликаємо Вас 19 березня 2021 року о 10 год. 00 хв. до слідчого 
відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області за адре-
сою: м. Черкаси, вул. Гоголя, б. 240, до слідчого Литвиненка А.А., тел. 
+380472398503.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється проце-
суальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному 
провадженні № 42020010000000037 від 03.09.2020 за фактом на-
дання іноземній державі та її представникам допомоги в проведен-
ні підривної діяльності проти України з боку керівництва Керчен-
ського загону морської охорони Державної прикордонної служби 
України, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни (державна зрада).

В межах вищезазначеного кримінального провадження стосов-
но вказаної особи зібрано достатньо доказів для повідомлення про 
підозру, у зв’язку із викладеним на виконання положень ст. 297-5 
КПК України пропоную Єрмоленку Олександру Олександровичу та 
його захиснику прибути до прокуратури Автономної Республіки 
Крим та міста Севастополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх 
з 17.03.2021 по 19.03.2021 (з 09:00 по 18:00) для проведення вка-
заної процесуальної дії, а саме до прокурора у кримінальному про-
вадженні Лугового Т.В.

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу активів (права вимоги)  

АТ «РОДОВІД БАНК» 
Номер лота: GL3N019429
Короткий опис активів  
(майна) в лоті: 

Права вимоги за кредитними договора-
ми №22.1/277-КЛТ-08 від 08.07.2008, 
№22.1/357-КЛТ-08 від 23.12.2008, 
№22.1/317-О-08 від 25.09.2008, укладе-
ними з юридичними особами

Електронна адреса для доступу 
до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону: 

02.04.2021

Час проведення відкритих тор-
гів (аукціону)/електронного 
аукціону

Точний час початку проведення відкри-
тих торгів (аукціону)/електронного аук-
ціону по кожному лоту вказується на 
веб-сайті www.prozorro.sale 

Детальна інформація  
щодо лота

https://www.fg.gov.ua/passport/49186

Слідчий відділ Управління СБ України в Запорізькій області викликає 
Філіндаша Сергія Миколайовича, 25.12.1962 року народження, зареє-
строваного за адресою: Донецька область, м. Волноваха, вул. Гастелло,  
буд. 8, кв. 1, для ознайомлення із матеріалами кримінального проваджен-
ня №22014080000000071 від 01.08.2014 за підозрою Філіндаша Сергія 
Миколайовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч.2 ст.110 КК України, отримання обвинувального акта та реєстру мате-
ріалів провадження на 09 год. 00 хв. 20.03.2021 року у кабінет № 112 слід-
чого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. 
Олександрівська, 62.

Слідчий відділ Управління СБ України в Запорізькій області викли-
кає Попова Сергія Валерійовича, 28.08.1988 року народження, заре-
єстрований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Аваліані, буд. 15, кв. 86, 
який фактично проживає за адресою: м. Запоріжжя, вул. Барикадна, 
буд. 12, кв. 2, для ознайомлення із матеріалами кримінального прова-
дження №22018080000000006 від 16.01.2018 за підозрою Попова С.В. 
у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, отримання 
обвинувального акта та реєстру матеріалів провадження на 09 год. 00 
хв. 20.03.2021 року у кабінет №114 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій 
області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ  
оголошує аукціон з реалізації цукру, палива дизельного.

Аукціон відбудеться 07 квітня 2021 року о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціо-

ну: Шевченко Н.А. (044) 235-17-42, Білокур А.А. (044) 234-13-97.
Детальна інформація про умови проведення аукціо-

ну розміщена на офіційному вебсайті Держрезерву України —  
www.gosrezerv.gov.ua.

Розшукуються спадкоємці 

КНЯЖЕЧЕНКА ГЕННАДІЯ ВІКТОРОВИЧА, 

який помер 01 липня 2020 року. Звертатися протягом місяця з дня 

публікації оголошення за адресою: 61001, м. Харків, вул. Плеханів-

ська, 63, оф. 309, тел.: (057) 758-52-58, 050-99-20-98-0, нотаріус 

Железняк Л.В.

Відкрилася спадщина після померлого 07 травня 2018 року 
ЖУКОВА ОЛЕКСАНДРА ГЕННАДІЙОВИЧА, 05.08. 1965 р. н. 

Розшукуються його спадкоємці. Спадкоємцям пропонується звернути-
ся до нотаріуса Череватенко Ольги Миколаївни протягом місяця від дня 
публікації за адресою: м. Харків, пр. Л. Свободи, 35.
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Закарпатська +2  -3 +1  +6 Одеська +1  +6 +6  +11
Рівненська +2  -3 0  +5 Миколаївська +1  +6 +6  +11
Львівська +2  -3 0  +5 Херсонська +1  +6 +6  +11
Івано-Франківська +2  -3 0  +5 Запорізька +1  +6 +6  +11
Волинська +2  -3 0  +5 Харківська -2  +3 +2  +7
Хмельницька +2  -3 0  +5 Донецька 0  +5 +6  +11
Чернівецька +2  -3 0  +5 Луганська -2  +3 +2  +7
Тернопільська +2  -3 0  +5 Крим +2  +7 +7  +12
Вінницька 0  +5 +1  +6 Київ 0  +2 +3  +5
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Скіфи могли бути хліборобами, 
а не кочівниками
НАШІ ПРЕДКИ. Так вважають антропологи з Мічиганського університету 
після ізотопного аналізу скіфських поховань, зроблених в Україні

Ярослав САДОВИЙ, 
«Урядовий кур’єр»

Американські науковці ді-
йшли висновку, що ста-

родавні скіфи були імовірні-
ше осілими хліборобами, ніж 
кочівниками. Досі вважали, 
що скіфи — сильний, мобіль-
ний кочовий народ. Але ізо-
топний аналіз скіфських кіс-
ток і зубів, знайдених на те-
риторії України, показав, що 
це не зовсім так.

Дослідження опубліко-
вано в PLOS One. За слова-
ми антрополога з Мічиган-
ського університету Алісії 
Вентрески Міллер, у скіф-
ську епоху мобільність на-
родів збільшилася, однак 
таким був невеликий відсо-
ток людей. Зуби і кістки, які 
вивчали фахівці, належа-
ли 56 особам. З них дослід-
никам вдалось отримати до-
сить матеріалу для прове-
дення ізотопного аналізу. 
Такий аналіз може показа-
ти, де і коли людина жила, 
чим харчувалася, як пере-
міщувалась у просторі.

З’ясувалося, що скіфи 
вживали багато зернових 
культур, що вказує на роз-
винене хліборобство. Однак 
такий раціон був характер-
ним не для всіх, а це озна-
чає, що деякі скіфи часто 
переміщувалися, інші ж ве-
ли осілий спосіб життя, ви-
рощували зерно і розводи-
ли худобу.

Це відкриття дасть змо-
гу науковцям інакше погля-
нути на народ, який населяв 
територію сучасної України 
багато століть тому. Не вар-

то забувати, що скіфи бу-
ли однорідним племенем, до 
якого належало кілька різ-
них груп людей, у яких були 
різні культурні звичаї і тра-
диції. Дослідження підтвер-
джує цю інформацію.

Розквіту плем’я скіфів 
досягло приблизно 2500 ро-
ків тому. З письмових дже-
рел до нас дійшли відомості 

про них у творах Геродота. 
Нам залишилися й архео-
логічні знахідки, серед яких 
багато зброї. Це спонукає іс-
ториків припускати, що скі-
фи були войовничим на-
родом. Не кажучи вже про 
скіфське золото, зокрема 
знамениту на весь світ зо-
лоту царську пектораль з 
кургану Товста Могила IV 

століття до нашої ери, яку 
знайшов Борис Мозолев-
ський  улітку 1971 року.

Команда дослідників спо-
дівається, що в майбутньому 
вони зможуть проаналізува-
ти зразки кількох поколінь, 
щоб розкрити повнішу кар-
тину того, як люди пересу-
валися у Причорноморських 
степах у скіфську добу. 

Ізраїльські науковці 
з’ясували роль аспірину 
у профілактиці 
коронавірусу

Орест ГОРЯНСЬКИЙ 
для «Урядового кур’єра»

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я. На думку дослідників з мережі клінік Leumit 
Health Services Університету імені Бар-Ілана і Медичного центру Бар-
зілай, вживання малих доз аспірину (приблизно 75 мг на день) може 
знизити сприйнятливість до коронавірусу і полегшити перебіг захво-
рювання на COVID-19.

Підсумки дослідження фахівці опублікували в журналі FEBS 
Journal. Науковці проаналізували дані про зараження коронавірусом 
10 477 осіб, які пройшли ПЛР-тестування з 1 лютого по 30 червня 
2020 року. Вони виокремили здорових людей, які вживали аспірин 
як профілактичний засіб від серцево-судинних захворювань.

З’ясувалося, що саме вживання аспірину знижувало ймовірність 
зараження COVID-19 на 30%, а тривалість захворювання зменши-
лася на 2—3 дні. Крім того, кількість летальних випадків була теж 
нижчою у групі людей, які вживали аспірин: 14% порівняно з 19% у 
контрольній групі.

Однак автори роботи зауважили, що дослідження попередні. Вони 
не ставили мету з’ясувати механізм дії аспірину на коронавірус. Фа-
хівці зазначили, що пацієнти, які вживали аспірин, одужували швид-
ше. Це пов’язують із протизапальними властивостями препарату.

Унаслідок регулярного тренування пам’яті 
людина стає чемпіоном із запам’ятовування

Олесь ГОРИЦВІТ 
для «Урядового кур’єра»

КОЖНОМУ ДО СНАГИ.  
Дослідники експериментальним 
шляхом з’ясували, що стати чем-
піоном світу із запам’ятовування 
може будь-яка людина після 
шести тижнів спеціальних тре-
нувань. Досвідчений чемпіон із 
запам’ятовування може, напри-
клад, за 15 хвилин запам’ятати 
майже 200 незнайомих прізвищ. 
Більшість таких людей не успад-
кували феноменальну пам’ять 
від батьків, а досягли високо-
го рівня майстерності завдяки 
щоденним тренуванням. Тепер 
ней робіологи поставили за ме-
ту з’ясувати, що саме відбува-
ється в мозку у процесі розвит-
ку пам’яті.

Міжнародна група дослід-
ників провела такий експери-
мент. Фахівці зробили томо-
графію мозку 20 чемпіонів сві-
ту із запам’ятовування і зви-
чайних людей у стані спокою 

і в процесі запам’ятовування. 
Потім звичайні люди пройшли 
півторамісячний курс тре-
нування пам’яті. Після цьо-
го всім учасникам експери-
менту знову зробили МРТ. 
З’ясували, що у стані спо-
кою різниця між мозком чем-
піона і новачка виражається у 
зв’язках між різними відділа-
ми кори: зоровою та скроне-
вою ділянками і мережею па-
сивного режиму роботи моз-
ку, яка активно функціонує, 
коли людина відпочиває. А під 
час запам’ятовування кіль-
кість зв’язків між нейронами 
всередині цих зон істотно від-
різнялася.

Виявилося, що півтора міся-
ця навчання досить, щоб кіль-
кість нейронних зв’язків збіль-
шилася майже до того рівня, 
як у досвідчених чемпіо нів із 
запам’ятовування. Без постій-
них тренувань ефект шести 
тижнів навчання зберігаєть-
ся впродовж чотирьох місяців.

Пектораль скіфського царя з кургану Товста Могила є найціннішим експонатом 
Історичного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України

Мозок — м’яз, який внаслідок постійного тренування 
перебуватиме в тонусі

Вживання аспірину полегшує перебіг захворювання на 
COVID-19
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