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Міністр оборони про передачу до складу ВМС ЗСУ дослідних 
зразків берегового мобільного ракетного комплексу  
з протикорабельними ракетами РК-360МЦ «Нептун»

Подано апеляцію  
на скасування нового 
правопису

СПРАВЕДЛИВІСТЬ. Ідеться про апеляційну скаргу Мін’юсту 
до Шостого апеляційного адміністративного суду у справі про 
визнання протиправною та нечинною постанови Кабінету Міні-
стрів від 22.05.2019 №437 «Питання українського правопису».

«Представляючи інтереси уряду, ми вважаємо незаконним 
відповідне рішення ОАСК та почали процедуру його оскаржен-
ня в апеляційній інстанції. На підставі норм Закону «Про Ка-
бінет Міністрів України» уряд наділено повноваженнями із за-
безпечення проведення державної політики у сфері розвитку 
й функціонування державної мови у всіх галузях, а також по-
вноваженнями щодо спрямування та координації роботи мініс-
терств і інших центральних органів виконавчої влади у вказа-
ній сфері. Тож ухвалюючи постанову про правопис Кабмін мав 
повноваження схвалити його нову редакцію», — цитує слова 
заступниці міністра юстиції Валерії Коломієць пресслужба ві-
домства. За її словами, позивачі в цій справі не навели жод-
них доказів того, що цією постановою уряду було порушено їх-
ні власні права, свободи та інтереси.

АНДРІЙ ТАРАН:

ЦИФРА ДНЯ

25,5 млрд грн
видали уповноважені банки від часу 
запровадження державної програми 

«Доступні кредити 5—7—9%». Загалом 
видано 10 369 кредитів   

«Наше домашнє завдання 
— замкнути «Нептуни», 

ракетні, патрульні катери 
й корвети в єдину систему 

оборони, яка зможе дати 
відсіч супротивнику з 

моря».

Уряд встояв перед 
новими викликами

РІК РОБОТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Ефективні рішення 
забезпечили державі стабільність і прогнозованість 
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ВАРТО ЗНАТИ

А щоб краще використати 
сонячне світло, нашій 
країні доцільно жити за 
літнім часом. Аргументи 
науковця

ПИТАННЯ РУБА

Як посилюється 
відповідальність 
за порушення 
правил 
дорожнього руху
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Центральної виборчої комісії  

від 23 квітня 2012 року № 76  
(зі змінами, внесеними постановами Центральної виборчої комісії  

від 27 березня 2014 року № 93, від 27 серпня 2014 року № 818)
РОЗ’ЯСНЕННЯ 

Центральної виборчої комісії щодо заборони надання виборцям, закладам, 
установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам товарів  

(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, 
за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної 
заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших 
матеріальних цінностей (непрямого підкупу) під час проведення проміжних виборів 

народних депутатів України 28 березня 2021 року 
Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з вибо-

рів народних депутатів України, що відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів 

України» передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що 
не суперечать Конституції України та законам України. 

Разом з тим згідно з частиною чотирнадцятою статті 74 Закону України «Про вибори народних де-
путатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням 
виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів 
(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вар-
тість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, 
цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. 

Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання виборцям, за-
кладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам коштів або безоплатно чи 
на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших мате-
ріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосу-
вати за певну політичну партію чи кандидата у народні депутати України або згадуванням назви пар-
тії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців. 

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притягаються до 
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом. 

ЦИТАТА ДНЯ

Упродовж року Кабінет Міністрів працював у надскладних умовах і з не баченою раніше інтенсивністю  
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до складу делегації України  

в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи  
на 2021 — 2026 роки

1. На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 10 лютого 2021 року  
№ 54 «Про склад делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Єв-
ропи на 2021 — 2026 роки»:

1) увести до складу делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ра-
ди Європи на 2021 — 2026 роки таких осіб:

до складу заступників представників України в Палаті місцевих влад Конгресу
КАДИКАЛО Мирослава Миронівна — депутат Рудківської міської ради, Львівська 

область (за згодою);
до складу заступників представників України в Палаті регіонів Конгресу
БАБІЧ Олег Ігорович — депутат Черкаської районної ради, Черкаська область 

(за згодою)
РУДЕШКО Вікторія В’ячеславівна — депутат Білоцерківської районної ради, Київ-

ська область (за згодою);
2) вивести зі складу делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Єв-

ропи на 2021 — 2026 роки О.Василенка, І.Малецького, О.Ратушну.
м. Київ  Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
15 березня 2021 року
№ 98/2021

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Положення про закордонні дипломатичні  

установи України
Відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України, статті 5 Закону 

України «Про дипломатичну службу» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Затвердити Положення про закордонні дипломатичні установи України (додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 15 вересня 1998 року № 1020 «Про Положення про Мі-

сію України при НАТО»;
Указ Президента України від 27 серпня 2003 року № 922 «Про внесення змін до Поло-

ження про Місію України при НАТО»;
Указ Президента України від 19 квітня 2006 року № 319 «Питання Місії України при 

НАТО»;
Розпорядження Президента України від 22 жовтня 1992 року № 166 «Про затверджен-

ня Положення про дипломатичне представництво України за кордоном».
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
м. Київ  Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
15 березня 2021 року
№ 99/2021

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Указом Президента України 

від 15 березня 2021 року № 99/2021
ПОЛОЖЕННЯ 

про закордонні дипломатичні установи України
1. Це Положення визначає статус, завдання та функції закордонних дипломатичних 

установ України.
2. Закордонні дипломатичні установи України є постійно діючими органами диплома-

тичної служби, основними завданнями яких є представництво України в державах перебу-
вання або при міжнародних організаціях та підтримання з ними офіційних відносин, відсто-
ювання національних інтересів України, виконання консульських функцій, у тому числі за-
хист прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном.

3. Закордонними дипломатичними установами України є:
Посольство України;
Посольство України з резиденцією Надзвичайного і Повноважного Посла України 

в Києві;

Святошинський районний суд міста Києва викликає як  
обвинуваченого КУНЦЕВСЬКОГО Володимира Федосовича (к/п 
№ 22018011000000011), у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, 
що підготовче судове засідання та розгляд клопотання про здій-
снення спеціального судового провадження відбудеться 24 бе-
резня 2021 року о 09 годині 15 хвилин в приміщенні Святошин-
ського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Яку-
ба Коласа, 27-а, каб. 603 (зал с/з № 61). 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в поряд-
ку спеціального судового провадження. 

Суддя С.І. Дячук

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження 
№ 1-кп/761/1305/2019, справа №761/41270/2019 за обвинуваченням Жириновського Володимира 
Вольфовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.27, ч. 3 ст. 258-5 КК 
України, Дєгтярьова Михайла Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 3 ст.258-5 КК України, Діденка Олексія Миколайовича, у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 3 ст.258-5 КК України, згідно Єдиного державного реєстру досудових 
розслідувань за № 12014000000000291.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судове засідання по вищевказаному кри-
мінальному провадженню відбудеться: 24.03.2021 о 09 год. 30 хв. у приміщенні Шевченківського 
районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. №510.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціаль-
ного судового провадження. 

Суддя Т.В. Овсеп’ян

Повістка про виклик обвинуваченого при 
здійсненні спеціального судового провадження
Обвинувачений Фоменко Євген Анатолійо-

вич, 21 листопада 1975 року народження, ви-
кликається о 09-00 годині 25 березня 2021 ро-
ку до Куп’янського міськрайонного суду Харків-
ської області за адресою: Харківська область, 
м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, для прове-
дення підготовчого судового засідання у прова-
дженні №1-кп/628/112/21 справа №628/3812/16-к. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик 
суду передбачені статтею 138 КПК України. На-
слідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
статтями 139,223 КПК України.

Суддя Шиховцова А.О.
В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-

єва перебуває кримінальне провадження відносно Бул-
гакова Дмитра Віталійовича, обвинуваченого у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, 
ч. 4 ст.27, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437, ч. 5 ст. 27,  
ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання викли-
кається Булгаков Дмитро Віталійович, 20.10.1954 року 
народження, обвинуваченого у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110,  ч. 4 ст.27, 
ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, 
ч. 2 ст. 437 КК України, яке відбудеться 23 березня 2021 
року о 15-00 год. в приміщенні Солом’янського районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кри-
воноса, 25, каб. 9, під головуванням судді Курової О.І.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвинува-
ченого в порядку спеціального судового провадження.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Бабен-
ка Геннадія Олександровича, 24.06.1950 р.н. (який за-
реєстрований за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. 1-ї Кінної, 17-Б, кв.18), обвинуваченого у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, при-
значене 23 березня 2021 року о 10 год. 10 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно ма-
ти документ, що посвідчує особу.

Підготовче судове засідання у кримінальному прова-
дженні відбудеться в приміщенні Дарницького район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севасто-
польська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутності 
обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження. 

Суддя Щасна Т.В.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Коса-
рева Валерія Євгеновича, 21.06.1957 р.н. (який заре-
єстрований за адресою: АР Крим, м. Ялта, вул. Річна, 
11 ), обвинуваченого у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого за ч. 1 ст. 111 КК України, 
у підготовче судове засідання, призначене 23 березня 
2021 року о 10 год. 20 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно ма-
ти документ, що посвідчує особу.

Підготовче судове засідання у кримінальному прова-
дженні відбудеться в приміщенні Дарницького район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севасто-
польська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутності 
обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

 Суддя Щасна Т.В.

Шевченківський районний суд м. Києва викли-
кає Кубалова Казбека Таймуразовича, 30.06.1964 
року народження, як обвинуваченого в судо-
ве засідання по кримінальному провадженню 
№42016010000000272, внесеного до ЄРДР 
09.12.2016 року за обвинуваченням Кубалова Каз-
бека Таймуразовича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, яке призначено на 09 год. 00 хв. 25 бе-
резня 2021 року.

Здійснювати спеціальне судове провадження сто-
совно обвинуваченого Кубалова Казбека Таймуразо-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч.1 ст. 111 КК України. 

Суддя О.В. Мєлєшак

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/333/2020 за обвинуваченням Куртлушаєва 
Мурата Ісмаіловича за ч. 1 ст. 111 КК України, згідно 
Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 
за № 42016000000002761 від 07.10.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судове засідання по вищевказаному кримінально-
му провадженню відбудеться: 25.03.2021 року о 14 год. 
30 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду  
м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 
31 А, каб. №604.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя Циктіч В.М.

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/202/2021 за обвинуваченням Царьова 
О.А. у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 3 ст. 103, ч. 2 ст. 110 КК України. 

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться 26 березня 2021 
року о 13:00 годині в приміщенні Шевченківського 
районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31 А, каб № 513.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження. 

Суддя П.Л. Слободянюк

Повідомлення спадкоємців про відкриття 
спадщини

28 грудня 2020 року приватним нотаріусом Сє-
вєродонецького міського нотаріального округу Лу-
ганської області Глаговською О.В. була заведена 
спадкова справа після смерті КОВАЛЕНКО ЛІДІЇ 
МИКОЛАЇВНИ, 05 лютого 1922 року народження, 
яка померла 23 червня 2020 року, місце народжен-
ня: Україна, Донецька область, місто Торецьк (ко-
лишня Дзержинськ), її останнє місце реєстрації та 
проживання було за адресою: м. Боково-Хрусталь-
не (колишня назва Вахрушево-2) Луганської облас-
ті, вул. Тюленіна, буд.15. 

Прошу спадкоємців померлої звернутися до при-
ватного нотаріуса Сєвєродонецького міського нотарі-
ального округу Луганської області Глаговської О.В. за 
адресою розташування робочого місця: Луганська об-
ласть, місто Сєвєродонецьк, вулиця Менделєєва, 31/1.

Повідомлення спадкоємців про відкриття 
спадщини

24 лютого 2021 року приватним нотаріусом Сєвє-
родонецького міського нотаріального округу Луган-
ської області Глаговською О.В. була заведена спад-
кова справа після смерті СЕМЕНОВА ДМИТРА ІВА-
НОВИЧА, 31 жовтня 1925 року народження, який по-
мер 26 грудня 2019 року, місце народження: Росій-
ська Федерація, Воронезька область, Михайлівський 
район, село ново-Біле, його останнє місце реєстрації 
та проживання було за адресою: м. Луганськ Луган-
ської області, вул. Енгельса, буд. 69. 

Прошу спадкоємців померлої звернутися до при-
ватного нотаріуса Сєвєродонецького міського нота-
ріального округу Луганської області Глаговської О.В. 
за адресою розташування робочого місця: Луганська 
область, місто Сєвєродонецьк, вулиця Менделєєва, 
31/1.

4. У своїй діяльності закордонні дипломатичні установи України керуються Конституцією 
України, міжнародними договорами України, Законом України «Про дипломатичну служ-
бу», іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента 
України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства закордонних справ України, ін-
шими актами законодавства України та цим Положенням.

5. Завданнями закордонних дипломатичних установ України є:
1) представництво України в державі перебування або при міжнародній організації, під-

тримання з нею офіційних відносин;
2) захист національних інтересів України у державі перебування або при міжнародній 

організації;
3) розвиток політичних, економічних, культурних, гуманітарних, наукових та інших 

зв’язків з державою перебування або міжнародною організацією;
4) захист прав та інтересів громадян і юридичних осіб України в державі перебування 

або міжнародній організації;
5) координація діяльності державних органів щодо забезпечення реалізації єдиного зо-

внішньополітичного курсу України у відносинах з державою перебування або міжнарод-
ною організацією.

6. Основними функціями закордонних дипломатичних установ України є:
1) організація проведення переговорів, участь у підготовці укладення міжнародних дого-

ворів України з державою перебування або міжнародною організацією;
2) участь у здійсненні заходів із забезпечення підготовки візитів офіційних делегацій 

України, вищих посадових осіб України до держави перебування або міжнародної органі-
зації;

3) поширення інформації про Україну в державі перебування або міжнародній органі-
зації;

4) забезпечення розвитку зв’язків із закордонними українцями у державі перебування, 
захисту їхніх прав та інтересів, сприяння та підтримка діяльності громадських об’єднань за-
кордонних українців;

5) виконання консульських функцій у державі перебування та державах зони відпові-
дальності закордонної дипломатичної установи України;

6) проведення аналізу стану відносин України з державою перебування або міжнарод-
ною організацією, зовнішньої та внутрішньої політики держави перебування, її соціально-
економічного розвитку, діяльності міжнародної організації;

7) забезпечення державних органів інформацією з питань зовнішньої і внутрішньої по-
літики держави перебування, діяльності міжнародної організації;

8) участь у підготовці пропозицій щодо розвитку політичних, економічних, гуманітар-
них, культурних, наукових та інших зв’язків України з державою перебування або міжна-
родною організацією;

9) сприяння експорту продукції українського походження, залученню інвестицій в 
Україну;

10) сприяння розвитку науково-технічного співробітництва України з державою перебу-
вання або міжнародною організацією, зокрема у сферах інноваційної діяльності, трансфе-
ру технологій, захисту прав інтелектуальної власності;

11) виявлення загроз і викликів національним інтересам України, загроз правам та інтер-
есам громадян і юридичних осіб України у державі перебування або міжнародній організа-
ції, забезпечення дипломатичними засобами і методами протидії таким загрозам;

12) забезпечення організації та проведення в державі перебування відповідно до зако-
нодавства України всеукраїнського референдуму, виборів Президента України, народних 
депутатів України;

13) реалізація в межах повноважень, передбачених законодавством України, державної 
політики у сфері охорони державної таємниці, захисту інформації з обмеженим доступом, 
здійснення контролю за її збереженням в закордонній дипломатичній установі України.

Порядок виконання закордонними дипломатичними установами України консульських 
функцій визначається Консульським статутом України.

7. Закордонні дипломатичні установи України для виконання покладених на них завдань
та функцій:

1) виступають у встановленому порядку з офіційними заявами та коментарями з питань 
зовнішньої політики України (крім консульських установ України);

2) координують роботу офіційних делегацій та представників України в державі пере-
бування або міжнародній організації, беруть участь у міжнародних консультаціях, перего-
ворах, інших офіційних заходах за участю офіційних делегацій та представників України у 
державі перебування або міжнародній організації;

3) надають у встановленому порядку офіційні роз’яснення з питань офіційних відно-
син з державою перебування або міжнародною організацією (крім консульських установ 
України);

4) мають право одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування 
необхідні для виконання покладених на них завдань і функцій інформацію, документи, ма-
теріали, статистичні дані;

5) готують та подають на розгляд Міністерства закордонних справ України пропозиції 

при міжнародній організації, Представника України при міжнародній організації, Глави Мі-
сії України при міжнародній організації, Генерального консула України, які вносяться для 
отримання згоди іноземної держави або міжнародної організації на їх призначення, підля-
гають попередньому погодженню з Президентом України за поданням Міністра закордон-
них справ України.

9. Надзвичайний і Повноважний Посол України (далі — Посол) є вищим офіційним 
представником України, який здійснює загальне керівництво, координацію та контроль за 
діяльністю посадових осіб та інших працівників Посольства України, керівників інших за-
кордонних дипломатичних установ України у державі акредитації, а також посадових та ін-
ших осіб, членів делегацій України, які перебувають у цій державі з метою виконання поса-
дових або службових обов’язків.

Якщо посада Посла є вакантною, виконання обов’язків Посла в установленому порядку 
покладається на тимчасового повіреного у справах України, який є дипломатичним служ-
бовцем Посольства України.

У разі тимчасової відсутності Посла чи неможливості здійснення ним своїх обов’язків з 
інших причин його обов’язки виконує визначений Послом тимчасовий повірений у справах 
України, який є дипломатичним службовцем Посольства України.

10. Надзвичайний і Повноважний Посол України з резиденцією в Києві (далі — Посол з 
резиденцією в Києві) є вищим офіційним представником України у державі акредитації, в 
якій не утворено закордонну дипломатичну установу України, здійснює загальне керівни-
цтво та координацію діяльності посадових та інших осіб, членів делегацій України, які пере-
бувають у цій державі з метою виконання посадових або службових обов’язків.

Посол з резиденцією в Києві є дипломатичним службовцем Міністерства закордонних 
справ України.

11. Постійний представник України при міжнародній організації (далі — Постійний пред-
ставник), Представник України при міжнародній організації (далі — Представник), Глава 
Місії України при міжнародній організації (далі — Глава Місії України) здійснює загальне
керівництво, координацію та контроль за діяльністю посадових осіб та інших працівників 
відповідної закордонної дипломатичної установи України, а також посадових та інших осіб, 
членів офіційних делегацій України, які беруть участь у заходах, що проводяться у рамках 
відповідної міжнародної організації.

Якщо посада Постійного представника, Представника, Глави Місії України є вакантною, 
виконання обов’язків Постійного представника, Представника, Глави Місії України в уста-
новленому порядку покладається відповідно на заступника Постійного представника, за-
ступника Представника, заступника Глави Місії України, а в разі його відсутності — на одно-
го із дипломатичних службовців відповідної закордонної дипломатичної установи України.

У разі тимчасової відсутності Постійного представника, Представника, Глави Місії Укра-
їни або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин його обов’язки вико-
нує дипломатичний службовець відповідної закордонної дипломатичної установи України, 
визначений відповідно Постійним представником, Представником, Главою Місії України.

12. Керівник консульської установи України (Генеральний консул України, Консул Украї-
ни, віце-консул, консульський агент) здійснює загальне керівництво, координацію та контр-
оль за діяльністю посадових осіб та інших працівників консульської установи України.

Якщо посада керівника консульської установи України є вакантною, виконання його 
обов’язків в установленому порядку покладається на одного із дипломатичних службов-
ців консульської установи України.

У разі тимчасової відсутності керівника консульської установи України або неможли-
вості виконання ним своїх обов’язків з інших причин його обов’язки виконує визначений 
керівником консульської установи України дипломатичний службовець цієї консульської 
установи України.

13. Посол, Постійний представник, Представник, Глава Місії України, керівник консуль-
ської установи України (далі — керівники закордонних дипломатичних установ України) не-
суть персональну відповідальність за здійснення покладених на відповідну закордонну ди-
пломатичну установу України завдань і функцій, створюють умови для виконання праців-
никами закордонної дипломатичної установи України їх посадових обов’язків, здійснюють 
інші передбачені законодавством функції.

Керівник закордонної дипломатичної установи України може покласти виконання 
обов’язків щодо організаційно-розпорядчого, адміністративно-фінансового забезпечення 
діяльності закордонної дипломатичної установи України на одного з дипломатичних служ-
бовців закордонної дипломатичної установи України за посадою не нижче радника закор-
донної дипломатичної установи України, про що видається наказ закордонної дипломатич-
ної установи України.

14. Закордонна дипломатична установа України в межах компетенції видає накази з пи-
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Приватне акціонерне товариство 
«Березинський комбінат хлібопродуктів» 

(код ЄДРПОУ 00955221, місцезнаходження: вул. Промислова, буд. 130, 
смт Березине, Тарутинський р-н, Одеська обл., 68542, Україна) (далі — 
«Товариство») повідомляє, що річні загальні збори акціонерів товари-
ства відбудуться 21 квітня 2021 року о 12 год. 00 хв. Місце проведен-
ня річних загальних зборів: зал засідань №1 ПрАТ «Березинський ком-
бінат хлібопродуктів», вул. Промислова, буд. 130, смт Березине, Тару-
тинський р-н, Одеська обл., 68542, Україна. Реєстрація акціонерів для 
участі у загальних зборах буде проведена з 11 год. 00 хв. по 11 год. 45 
хв. в день проведення зборів за адресою проведення загальних зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 15 квітня 2021 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування  
(проект порядку денного) 

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів то-
вариства. 

2. Про затвердження фінансової річної звітності товариства за 2020 
рік.

3. Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2020 рік з урахуван-
ням вимог, передбачених законом.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 
звіту виконавчого органу та звіту ревізора за 2020 рік.

5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його 

у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення дер-
жавної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чин-
ності рішенням про внесення змін до Статуту Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проек-
ту порядку денного, а також іншу інформацію, передбачену законом:   
https://sites.google.com/view/berezino/.

Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за-
гальних зборів з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00, у наступному 
місці: зал засідань №1 ПрАТ «Березинський комбінат хлібопродуктів», 
вул. Промислова, буд. 130, смт Березине, Тарутинський р-н, Одеська 
обл., 68542, Україна. Відповідальна особа за надання доступу до мате-
ріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до 
загальних зборів акціонерів» — головний бухгалтер .

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій То-
вариства складає 7 794 599 акцій та з них 7 446 332 голосуючих акцій.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть направити 
акціонерному товариству письмові запитання щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного за-
гальних зборів. 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товари-
ства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведен-
ня загальних зборів акціонерного товариства. Зміни до проекту поряд-
ку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових 
питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товари-

ства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної осо-
би. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадо-
вими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчува-
тися депозитарною установою у встановленому Національною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на пра-
во участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи 
видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її уста-
новчими документами. Представником акціонера — фізичної чи юри-
дичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути 
інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерно-
го товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і 
за так і (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосу-
вання на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, 
як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не міс-
тить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання що-
до голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого 
представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання 
довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не ви-
ключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав до-
віреність, замість свого представника. 

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) 
для його участі у загальних зборах: У разі особистої участі акціонера — 
фізичної особи — особистий паспорт акціонера; у разі участі представ-
ника акціонера — довіреність, посвідчена нотаріусом або іншими по-
садовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або посвідчена депо-
зитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порядку. 

Для юридичної особи — документ, що підтверджує повноваження 
особи, яка представляє юридичну особу. У разі представлення інтере-
сів юридичної особи директором, головою правління — витяг з Єдино-
го державного реєстру на дату проведення зборів акціонерів та особис-
тий паспорт особи, яка представляє інтереси юридичної особи. Довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юри-
дичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою 
на це її установчими документами, засвідчується печаткою юридичної 
особи та відповідним підписом. 

Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні
Кримінальне провадження № 1-кп/991/60/20, справа № 991/6543/20

Вищий антикорупційний суд викликає Вас як:  
обвинувачений на 16:00 год., 30.03.2021 р.

у справі за обвинуваченням: Голобородько Ігор 
Валентинович за ч. 5 ст. 191 КК України, 
Ведута Ігор Володимирович за ч. 5 ст. 191 
КК України

Місцезнаходження суду:  
м. Київ, просп. Перемоги, 41. 
Зала судового засідання 3 

Кому: Ведута Ігор Володимирович 
вул. Хмельницького, 21, кв. 23А,  
м. Жовті Води,  
Дніпропетровська обл., 52210 

Додатково просимо надати паспорт 
та інші документи, які підтверджу-
ють особу та її повноваження

Суддя:                                                                                                                                        Крук Є. В. 
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 поді-
бні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відряджен-
ня, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або ва-
гітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загро-
за 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 прибуття до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного 
відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обви-
нуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 

324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача,  
цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка,  

спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327  КПК України.

Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні
Кримінальне провадження № 1-кп/991/60/20, справа № 991/6543/20

Вищий антикорупційний суд викликає Вас як:  
обвинувачений на 16:00 год., 30.03.2021 р.

у справі за обвинуваченням: Голобородько 
Ігор Валентинович за ч. 5 ст. 191 КК України, 
Ведута Ігор Володимирович за ч. 5 ст. 191 
КК України 

Місцезнаходження суду:  
м. Київ, просп. Перемоги, 41.
Зала судового засідання 3 

Кому: Голобородько Ігор Валентино-
вич вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті 
Води, Дніпропетровська обл., 52210 

Додатково просимо надати паспорт 
та інші документи, які підтверджу-
ють особу та її повноваження

Суддя:                                                                                                                                        Крук Є. В. 
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 поді-
бні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відря-
дження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або ва-
гітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загро-
за 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 прибуття до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного 
відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обви-
нуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 

324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача,  
цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка,  

спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327  КПК України.

Східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного ко-
мітету України повідомляє про розміщення на офіційному веб-сайті 
Комітету http://www.amc.gov.ua вимог від 27.10.2020 № 70-02/П-6657 
до ТОВ «ІНЖИНІРИНГ НГВ» (ідентифікаційний код — 39582561); 

від 03.09.2020 № 70-02/П-5404 до ТОВ «УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ» 
(ідентифікаційний код — 40834244); 

від 10.07.2020 № 70-02/П-3946 до ТОВ «СОТИЙ КВАРТАЛ» (іденти-
фікаційний код — 39338435);

від 10.09.2020 № 70-02/4-5596 до ТОВ «МИР ВИСОКИХ СКОРОС-
ТЕЙ» (ідентифікаційний код — 35129355); 

від 12.11.2020 № 70-02/П-7029 до ТОВ «ВІ.АЙ.ПІ.БК» (ідентифікацій-
ний код — 38127429); 

від 12.11.2020 № 70-02/П-7028 до ТОВ «ЛЬВІВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ 
ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код — 36416850); 

від 20.11.2020 № 70-02/П-7285 до ПП «БІОМЕДСЕРВІС» (ідентифіка-
ційний код — 30296188); 

від 24.11.2020 № 70-02/П-7364 до ТОВ «БК «ВІВАТ ГРУП» (ідентифі-
каційний код — 41782522); 

від 24.11.2020 № 70-02/П-7363 до ТОВ «АГРО СПЕЦ БУД» (ідентифі-
каційний код — 39351938); 

від 03.12.2020 № 70-02/3-7622 до ФОП КОКОЗЕЙ І.О. (РНОКПП — 
2837309764); від 13.01.2021 № 70-02/4-168 до ФОП КУМЕДИ Р.П. 
(РНОКПП — 2993215045); розпоряджень від 10.09.2020 № 70/139-рп/к 
про початок розгляду справи № 1/01-128-20 щодо ТОВ «ДОРТЕХІН-
ВЕСТ» (ідентифікаційний код — 41756293) та ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» 
(ідентифікаційний код — 42294587); 

від 29.10.2020 № 70/149-рп/к про початок розгляду справи № 1/01-
137-20 щодо ФОП КАЛІНІЧЕВА А.А. (РНОКПП — 1875312714) та ТОВ 
«ДПС АЕРО СЕРВІС» (ідентифікаційний код — 38648584); 

від 27.08.2020 № 70/132-рп/к про початок розгляду справи щодо 
ТОВ «ІНЖИНІРИНГ НГВ» (ідентифікаційний код — 39582561) та ТОВ 
«НВП ІНЖЕНЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ідентифікаційний код — 37959323); 

від 27.08.2020 № 70/130-рп/к про початок розгляду справи щодо 
ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» (ідентифікаційний код — 39376842); 

від 12.11.2020 № 70/154-рп/к про початок розгляду справи що-
до ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код — 20616482) та ТОВ 
«СЛІН ТРЕЙД» (ідентифікаційний код — 40834244); 

від 17.12.2020 № 70/170-рп/к про об’єднання справ щодо ТОВ 
«ТЕХКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код — 20616482) та ТОВ «СЛІН 
ТРЕЙД» (ідентифікаційний код — 40834244); 

від 22.12.2020 № 70/175-рп/к про початок розгляду справи щодо 
ФОП БАБІЧА В.Г. (РНОКПП — 2377100353); 

від 26.11.2020 № 70/165-рп/к про початок розгляду справи щодо 
ФОП КОКОЗЕЙ І.О. (РНОКПП — 2837309764) та ФОП БЕЗСЧОТНОГО 
І.В. (РНОКПП — 2457308191); 

від 12.11.2020 № 70/152-рп/к про початок розгляду справи щодо 
ТОВ «ГРАНД-СТРОЙ-СЕРВІС» (ідентифікаційний код — 41339726); 
від 22.12.2020 № 70/174-рп/к про початок розгляду справи щодо ТОВ 
«УКР ПРОМВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код — 35560041); 

від 14.01.2021 № 70/1-рп/к про початок розгляду справи щодо ТОВ 
«УКРСНАБ-ПАЛИВО» (ідентифікаційний код — 38720398) та ТОВ «ЄВ-
РОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний 
код — 40862931); 

від 22.12.2020 № 70/173-рп/к про початок розгляду справи щодо 
ФОП ЗУБАР Л.В. (РНОКПП — 2432400943); 

від 24.12.2020 № 70/177-рп/к про початок розгляду справи що-
до ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД» (ідентифікаційний код — 40273455) та 
ПП «ТЕХНОБУД-МОНТАЖ» (ідентифікаційний код — 36190991); витя-
гів з рішень від 08.09.2020 № 70/91-р/к у справі № 6/01-102-20 щодо 
ФОП ІВЧЕНКА М.М. (РНОКПП — 3130600734) та ФОП ТРЕТЯКОВА О.О. 
(РНОКПП — 2940813715); 

від 08.09.2020 № 70/90-р/к у справі № 6/01-101-20 щодо ТОВ АГ-
РОФІРМА «ЗЕЛЕНЕ ГОСПОДАРСТВО» (ідентифікаційний код — 
05506299) та ТОВ «СП «ВТОРРЕСУРС» (ідентифікаційний код — 
38820159); 

від 08.09.2020 № 70/92-р/к у справі № 6/12-118-20 щодо ТОВ АГ-
РОФІРМА «ЗЕЛЕНЕ ГОСПОДАРСТВО» (ідентифікаційний код — 
05506299); 

від 17.09.2020 № 70/101-р/к у справі № 6/01-99-20 щодо ТОВ «СХІ-
ДЕКОБУД» (ідентифікаційний код — 41471274); 

від 15.09.2020 № 70/97-р/к у справі № 51 щодо ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» 
(ідентифікаційний код — 39714584) та ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» (іден-
тифікаційний код — 35711658); 

від 11.08.2020 № 70/72-р/к у справі № 46 щодо ФОП ДМИТРІЄВОЇ 
С.П. (РНОКПП — 2666809846); 

від 22.12.2020 № 70/165-р/к у справі № 6/01-115-20 щодо ФОП ГРИ-
ШЕНКОВА К.В. (РНОКПП — 2256210334) та ФОП АГАФОНОВОЇ В.П. 
(РНОКПП — 2279014360).

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки — «Роз-

ділу охорона навколишнього природного середовища» до Детального 
плану території земельної ділянки площею 0.0676 га, кадастровий номер 
3221283201:02:001:0029, для будівництва багатоквартирного житлового 
будинку, в смт Калинівка Броварського району Київської області.

Детальний план території розроблено згідно рішення Калинівської се-
лищної ради  № 179 /04 — VIІI від 29.01.2021 р.

Строк громадського обговорення заяви — 15 днів з дати даної публі-
кації.

 Пропозиції та зауваження надаються у письмовій формі до Калинів-
ської селищної ради за адресою: 07443, Київська обл., Броварський ра-
йон, смт Калинівка, вулиця Чернігівська, 20 та на електронну пошту 
kalynivska_selrad@ukr.net.

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки — «Роз-
ділу охорона навколишнього природного середовища» до Детального 
плану території земельної ділянки площею 0.0676 га, кадастровий номер 
3221283201:02:001:0029, для будівництва багатоквартирного житлового 
будинку, в смт Калинівка, Броварського району Київської області можна 
ознайомитися на вебсайті (http://kalynivka.in.ua/) Калинівської селищної 
ради Броварського району Київської області. 

Розшукуються спадкоємці 

СУБОТІНА ВОЛОДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА, 

27.04.1936 року народження, 

який помер 08 жовтня 2020 року.

Звертатися до Відокремленого підрозділу П’ятої Харківської міської 

державної нотаріальної контори за адресою: 61024, м. Харків, вулиця 

Ярослава Мудрого, 26, тел. (057) 700-35-38, 752-49-71.

У зв’язку з відкриттям спадкової справи після померлого 24 люто-
го 2021 року 

ШИЛЯЄВА ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬОВИЧА,  
20 липня 1958 року народження, 

що проживав: місто Харків, проспект Ювілейний, будинок № 53-а, 
квартира № 15, розшукуються спадкоємці за законом.

Прошу спадкоємців протягом шести місяців з часу відкриття спад-
щини звернутися за адресою: вулиця Валентинівська, буд. 37/128, міс-
то Харків, 61121. Тел. +380577312202, +380503014603. Нотаріус Оле-
на Левковець.

05.03.2021 Національний банк України прийняв рішення про ви-

ключення з Державного реєстру фінансових установ ПТ «ПП «ІМЕКС 

ГРУПП» І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД ТРАСТ» (код за ЄДРПОУ 36374177), 

ПТ «ЛОМБАРД «ДОРАДО» СІЛІН А.С. І К» (код за ЄДРПОУ 31198116) 

та ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ» (код за ЄДРПОУ 42443117) на підставі по-

даних ними заяв.

Приватний нотаріус Ковальова М.С. (Київська обл., Баришівський р-н., 
смт Баришівка, вул. Київський Шлях, 46А, т.097-376-22-01) запрошує спад-
коємців, які бажають оформити спадщину після померлого 10.10.2020р. — 

МОЧУЛЬСЬКОГО ВІКТОРА СЕМЕНОВИЧА, 18.05.1948 р.н.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

Обвинувачена Ніколенко Вікторія Петрівна, 12.10.1977 ро-
ку народження, викликається о 09:00 годині 26 березня 2021 
року до Куп’янського міськрайонного суду Харківської об-
ласті за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, вул. 1-го 
Травня, 27-а, для проведення підготовчого судового засідан-
ня у провадженні №1-кп/628/134/21 справа №628/165/17. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду передба-
чені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвину-
ваченого передбачені статтями 139, 223 КПК України.

Суддя Шиховцова А.О.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
10 березня 2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького міського но-

таріального округу Луганської області Глаговською О.В. була заведена спадкова 
справа після смерті Малахової Ганни Семенівни, 18 червня 1938 року народжен-
ня, яка померла 14 жовтня 2020 року, місце народження: Україна, Хмельницька 
область, Чорно-Островський район, село Миколаїв, її останнє місце реєстрації 
та проживання було за адресою: Луганська область, місто Стаханов, пр. Леніна, 
буд. 45, кв. 16. Прошу спадкоємців померлої звернутися до приватного нотаріуса 
Сєвєродонецького міського нотаріального округу Луганської області Глаговської 
О.В. за адресою розташування робочого місця: Луганська область, місто Сєвєро-
донецьк, вулиця Менделєєва, 31/1.
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Вдалося розгадати, як працює 
давньогрецький комп’ютер

Ярослав САДОВИЙ, 
«Урядовий кур’єр»

МОДЕЛЬ КОСМОСУ. Бри-
танським фахівцям вдалося 
розшифрувати принцип робо-
ти зубчастої передачі антикі-
терського механізму — знаме-
нитого давньогрецького при-
строю, який використовува-
ли для передбачення астроно-
мічних явищ. Підсумки дослі-
дження опубліковано в журналі 
Scientific Reports.

Антикітерський механізм, 
який вважають першим у сві-
ті аналоговим комп’ютером, 
— найскладніший інженерний 
винахід стародавнього світу.  
Його вік перевищує 2 тисячі ро-
ків. Механізм знайшли 1900-го 
на місці аварії стародавнього 
корабля біля невеликого ост-
рова Антикітери, на честь яко-
го комп’ютер і отримав назву. 
Відтоді він викликає у середо-
вищі науковців захоплення і за-
пеклі суперечки.

Механізм пристрою — склад-
на комбінація із 30 бронзових 
шестерень. Він давав змогу пе-
редбачати положення Сонця і 
планет, фази Місяця, місячні й 
сонячні затемнення і навіть да-
ти Олімпійських ігор.

Хоч за останні 100 років фа-
хівці домоглися прогресу у ви-
вченні роботи антикітерського 
механізму й кілька разів навіть 
спробували його реконструю-
вати, повного розуміння прин-
ципу, як працює система зуб-
частої передачі на його пере-
дній панелі, досі не було.

Дослідники з Університет-
ського коледжу Лондона не 
тільки розв’язали цю загадку, а 

й створили діючу модель диво-
механізму.

«Наша модель перша, яка 
відповідає всім фізичним даним 
і описам, вигравіюваним на са-
мому механізмі», — цитує сло-
ва професора інженерної меха-
ніки Тоні Фріт пресслужба коле-
джу.

Сам механізм зберігся при-
близно на третину: вціліло 82 
фрагменти. За найбільшим з 
них, відомим як фрагмент A, ав-
тори склали уявлення про осо-
бливості підшипників, стовпців і 
блоків. Інший, відомий як фраг-
мент D, — це великий диск, що 
має шестерню із 63 зубцями і 
пластину. Ключем до розгадки 
стали написи, вигравіювані на 
внутрішніх поверхнях механіз-
му. Їх вдалося прочитати лише 

2005 року за допомогою мето-
ду тривимірного рентгенівсько-
го зображення. Ці написи моде-
люють космос у тому вигляді, як 
його уявляли стародавні греки: 
із планетами, що рухаються по 
кільцевих орбітах, і числами, які 
вказують на тривалість косміч-
них циклів. Увагу дослідників 
привернули два числа — 462 і 
442 року, які точно збігаються з 
циклами Венери і Сатурна.

Під час спостереження із 
Землі планети періодично змі-
нюють положення щодо зірок, 
але щоб обчислити ці цикли, 
астрономам потрібно або сте-
жити за положенням планет 
протягом тисячоліть, або отри-
мати їх розрахунковим шляхом.

«Класична астрономія за-
родилась у Вавилоні. Ніщо не 

вказує на те, звідки давні гре-
ки отримали високоточний 
462-річний цикл для Венери і 
442-річний цикл для Сатурна», 
— каже ще один учасник дослі-
дження Аріс Даканаліс.

Дослідники застосували дав-
ньогрецький математичний ме-
тод, який описав філософ Пар-
менід. Вони не тільки отримали 
цикли Венери, Сатурна і всіх ін-
ших планет, а й зрозуміли прин-
цип, за яким працював антикі-
терський механізм. Вирішаль-
ним моментом стало порівнян-
ня 462-річного планетарного 
періоду Венери із 63-зубчастим 
колесом. Після цього науков-
ці створили інноваційний меха-
нізм із мінімумом шестерень, 
що може розраховувати точні 
астрономічні цикли.

З’явилося фото 
першого смартфона 
Tesla з підтримкою 
інтернету Starlink

Олесь ГОРИЦВІТ 
для «Урядового кур’єра»

НОВИЙ КОНКУРЕНТ. Чутки, що компанія американсько-
го інженера і підприємця Ілона Маска Tesla збирається випусти-
ти перший смартфон, поширювалися періодично. Але в мережі 
з’явилися і його перші рендери і деякі характеристики.

За даними видання MyDrivers, на зображеннях смартфон Tesla 
Model Pi. Судячи з рендера, він отримає квадрокамеру, фронталь-
ну камеру під екраном і спеці-
альне покриття, що дає йому 
змогу змінювати колір.

Серед можливостей — під-
тримка інтернету Starlink зі швид-
кістю завантаження даних до 
210 Мбіт/с і можливість майнін-
гу криптовалюти Marscoin. Зга-
дано про технології Neuralink для 
користувачів із травмами голов-
ного мозку. За словами фахівців, 
якщо Маск випустить цей смарт-
фон, то зробить революцію на 
ринку, а його конкурентів чекає 
неминуче падіння продажу.

Нагадаємо, що Ілон Маск 
удев’яте успішно приземлив 
перший ступінь однієї й тієї са-
мої ракети Falcon 9, яка днями 
вивела на орбіту Землі чергову 
партію із 60 мікросупутників для 
орбітальної мережі Starlink. Пер-
ший багаторазовий ступінь Falcon 9 компанія Маска запускатиме 
по десять разів, потім ракету оглядатимуть, змінюватимуть зноше-
ні деталі й використовуватимуть ще до 90 разів.

Компанія Ілона Маска — світовий лідер за кількістю супутників 
на орбіті Землі. Нині їх понад 1000, а за кілька років їх кількість має 
досягти 42 тисяч. Starlink — супутникова мережа новітнього поко-
ління, здатна забезпечити жителів Землі широкосмуговим досту-
пом в інтернет.

Навіщо китам і дельфінам великий мозок
Орест ГОРЯНСЬКИЙ 

для «Урядового кур’єра»

ВІДКРИТТЯ. Мозок китів і 
дельфінів один з найбільших 
серед тварин. Великий мозок 
асоціюється насамперед з роз-
виненим інтелектом. Поведін-
ка китів і дельфінів ніби не дає 
приводу засумніватися у їхніх 
розумових здібностях: у них 
складне соціальне життя і хи-
тромудра система звукових 
сигналів для спілкування одне з 
одним. Для добування їжі вони 
гуртуються у групи і використо-
вують досить вишукані методи 
полювання. А ще вміють вчити-
ся одне у одного, переймаючи 
досвід старших.

Однак, як пишуть співробітни-
ки Університету Вітватерсранда 
у виданні Scientific Reports, мо-
зок китів і дельфінів став вели-
ким не тільки і не стільки через 
те, що їм знадобилося стати ро-
зумними. Для мозку вкрай важ-
ливо підтримувати постійну тем-
пературу, може, навіть важливі-
ше, ніж для інших органів. Але 
кити і дельфіни живуть у воді, 
а в ній ссавці втрачають тепло у 
90 разів швидше, ніж на повітрі. 
Навіть зовсім невелике охоло-
дження погіршує роботу нейро-
нів і знижує когнітивні здібності. 
Якщо живеш у воді, завдання не 

дати мозку охолонути стає осо-
бливо актуальним.

У звірів у мозку є окрема 
«грубка», яка не залежить від 
систем терморегуляції решти 
організму. Механізм обігріву 
мозку пов’язаний зі звичайни-
ми метаболічними реакціями, за 
допомогою яких клітини добува-
ють енергію, окислюючи пожив-
ні речовини. У звичайному житті 
енергія з поживних речовин пе-
ретворюється на енергію моле-
кул аденозинтрифосфату, або 
АТФ. У формі АТФ енергія лег-
ко акумулюється і легко витра-
чається.

Але ту саму енергію, яка утво-
рюється під час спалювання по-
живних речовин, можна спряму-

вати не в АТФ, а розсіяти в те-
пло. Для цього існують спеціаль-
ні білки, які розривають ланцюг 
метаболічних реакцій, не даю-
чи синтезуватися АТФ. Якщо 
зазирнути в мозок бегемота, то 
побачимо, що 35% нейронів за-
безпечено такими білками. А 
ось в мозку китів і дельфінів ці 
білки є у 90% нейронів. Робота 
обігрівальних білків у нейронах 
залежить від нейромедіатора 
норадреналіну. У китоподібних 
на 30% вища щільність у мозку 
нервових закінчень з норадре-
наліном, які безпосередньо ке-
рують концентрацією й активніс-
тю теплових білків.

Крім нейронів, у мозку є так 
звані гліальні клітини. Вони до-

помагають нейронам працю-
вати, підтримують їх і живлять, 
регулюють проведення імпуль-
сів і очищають нервову ткани-
ну від молекулярного сміття й ін-
фекцій. У китів і дельфінів у 30—
70% гліальних клітин теж є біл-
ки, які розсіюють метаболічну 
енергію в тепло. А ось в інших 
тварин таких білків у клітинах 
немає, і ці клітини не впливають 
на обігрів мозку.

Китоподібні отримали вели-
кий мозок майже 32 мільйони 
років тому — через багато міль-
йонів років після того, як оста-
точно переселилися у воду. На-
гадаємо, що всіх сучасних мор-
ських ссавців еволюція завела 
вдруге в океан із суші. І саме в 
той час, коли їхній мозок різко 
збільшився, температура морів 
і океанів на Землі помітно зни-
зилася. Великий мозок втра-
чає менше тепла, ніж малень-
кий, — це закон фізики. Якщо 
ж він нашпигований обігріваль-
ними елементами, як у китів, то 
переохолодження можна не бо-
ятися. Усе це підтверджує гіпо-
тезу, що мозок китів і дельфінів 
став таким великим передов-
сім для того, щоб не охолоджу-
ватися, а не для того, щоб вони 
були розумними. А якщо мозок 
збільшився, то чому б і не поро-
зумнішати?

Мозок китів і дельфінів збільшився не заради інтелекту,  
а заради тепла

Cмартфон Tesla Model Pi 
може стати серйозним 
конкурентом серед 
брендових моделей

У Стародавній Греції використовували 
цей складний механізм для передбачення 
астрономічних явищ

Такий вигляд має комп’ютерна модель 
космосу в антикітерському пристрої. У 
центрі: купол Землі, фаза Місяця та його 
положення в зодіаку; потім кільця для 
Меркурія, Венери, Сонця, Марса, Юпітера 
й Сатурна
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