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Кому доступне фінансування  
з державною часткою
ГРОШІ. Уже  перші позики за програмою іпотечного кредитування під 7% річних дають змогу 
передбачити  динаміку її отримання 

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Нещодавно в Україні за-
працювала програма іпо-

течного кредитування під 7% 
річних. Так держава компен-
сує різницю між комерційни-
ми ставками для отримання 
позик на купівлю квартир і бу-

динків та 7%, що дає змогу де-
яким українцям втілити мрію 
про власне житло. 

Перші позичальники під-
писали договори на отриман-

ня іпотечних кредитів у межах 
держпрограми «Доступна іпо-
тека 7%» 1 березня. І хоч мину-
ло зовсім мало часу з початку 
цієї, без сумніву, цікавої та по-

зитивної програми, «Урядовий 
кур’єр» вирішив з’ясувати, як 
кредитують населення й 
чого очікувати на цьому 
ринку надалі.

Прем’єр-міністр про необхідність унесення  
до парламенту відповідного законопроєкту  
вже наступного тижня  

Нагадуємо:  
Крим — це Україна!

ДЕОКУПАЦІЯ. 16 березня виповнилося сім років із дня проведен-
ня Росією так званого референдуму про статус Криму. Незаконне «во-
левиявлення» під прицілом російських військових суперечило Консти-
туції й законам України, нормам міжнародного права і міжнародним 
зобов’язанням Росії згідно з двосторонніми договорами з Україною та Бу-
дапештським меморандумом. Це мало на меті прикрити відверту зброй-
ну агресію РФ проти України, створити основу для окупації півострова. 
Нині його посилена мілітаризація генерує загрози для безпеки і стабіль-
ності у Європі й Середземномор’ї, йдеться в коментарі МЗС України до 
сьомих роковин проведення Росією незаконного референдуму в Криму.

Схвалена 11 березня 2021 року РНБО «Стратегія деокупації та 
реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки 
Крим та м. Севастополь» визначає магістральні вектори національ-
ної політики повернення Криму під контроль України. Це перший фун-
даментальний національний документ із часів окупації, що дає чіткий 
дороговказ, у який спосіб Україна рухатиметься у питаннях деокупації 
Криму та забезпечення його реінтеграції.

ДЕНИС ШМИГАЛЬ: 

ЦИФРА ДНЯ

90 днів
замість 28 становитиме,  

за рекомендацією МОЗ, інтервал  
між двома щепленнями препаратом 

CoviShield для їх найбільшої 
ефективності 

«Ми продовжуємо 
реформування галузі 

містобудування.  
Створено відкритий  

і прозорий електронний 
реєстр, де зареєстровано 

вже понад 60 тисяч 
дозвільних документів»

Уникнемо локдауну, 
якщо будемо 
відповідальними

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр-міністр наполягає, 
що під час адаптивного карантину місцева влада має право 
посилювати обмеження  
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ОСОБИСТОСТІ

Попри труднощі, сім’я 
черкаського фермера Петра 
Остапенка розвиває своє 
господарство, наповнюючи 
ринок високоякісною продукцією

АПК: АКТУАЛЬНА ТЕМА

Письменник Олександр 
Дмитрук: «Полковник  
Іван Богун жодного разу 
не поступився принципом: 
Україна — понад усе»

ЦИТАТА ДНЯ
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ВІД НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
Національна академія наук України за оголошенням в газеті «Урядовий 

кур’єр» від 27 січня 2021 р. № 17 (6885) повідомляє імена дійсних членів 
(академіків) і членів-кореспондентів НАН України, які відповідно до части-
ни 12 статті 17 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 
та пункту 7.7 Статуту Національної академії наук України висунуті наукови-
ми установами, членами НАН України і зареєстровані кандидатами:

На посади академіків-секретарів відділень НАН України

Відділення 
НАН  України  

Академічні звання,  
прізвища, імена, по батькові 

кандидатів
 Ким висунуті

математики академік НАН України  
МАКАРОВ  

Володимир Леонідович

Вченою радою Інституту 
математики НАН України

член-кореспондент  
НАН України  

НІКІТІН Анатолій Глібович

Вченою радою Інституту 
математики НАН України

біохімії,  
фізіології  
і молекуляр-
ної біології

академік НАН України  
КОМІСАРЕНКО  

Сергій Васильович

академік НАН України  
СИБІРНИЙ  

Андрій Андрійович

Вченою радою Інституту 
біохімії  ім. О.В. Палладіна 

НАН України

Вченою радою  
Інституту біології клітини 

НАН України

З виборчими програмами кандидатів можна ознайомитися на офіцій-
ному веб-сайті Національної академії наук України.

Національна академія наук України, у відповідності до свого Статуту, пові-
домляє імена кандидатів у дійсні члени (академіки) НАН України і члени-ко-
респонденти НАН України, висунутих на підставі повідомлення в газеті «Уря-
довий кур’єр» від 12 січня 2021 року № 6 (6874) вченими  радами наукових 
установ, атестованих відповідно до Закону України «Про наукову і науково-
технічну діяльність», закладів вищої освіти (університетів та академій), дійсни-
ми членами та членами-кореспондентами Національної академії наук України:

КАНДИДАТИ В ДІЙСНІ ЧЛЕНИ (АКАДЕМІКИ) НАН УКРАЇНИ
ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ НАН УКРАЇНИ

БОЙЧУК Олександр Андрійович, член-кореспондент НАН України 
БОРИСЕНКО Олександр Андрійович, член-кореспондент НАН України 
ДРОЗД Юрій Анатолійович, член-кореспондент НАН України 
КОЧУБЕЙ Анатолій Наумович, член-кореспондент НАН України 
НІКІТІН Анатолій Глібович, член-кореспондент НАН України 
СЛЮСАРЧУК Василь Юхимович, член-кореспондент НАН України
ТИМОХА Олександр Миколайович, член-кореспондент НАН України 

ВІДДІЛЕННЯ ІНФОРМАТИКИ НАН УКРАЇНИ
АНІСІМОВ Анатолій Васильович, член-кореспондент НАН України 
БОЮН Віталій Петрович, член-кореспондент НАН України 
ГУБАРЕВ Вячеслав Федорович, член-кореспондент НАН України 
ГУПАЛ Анатолій Михайлович, член-кореспондент НАН України 
КІСЕЛЬОВА Олена Михайлівна, член-кореспондент НАН України 
КНОПОВ Павло Соломонович, член-кореспондент НАН України 
КРЮЧИН Андрій Андрійович, член-кореспондент НАН України 
ТРОФИМЧУК Олександр Миколайович, член-кореспондент НАН України
ХІМІЧ Олександр Миколайович, член-кореспондент НАН України 

ВІДДІЛЕННЯ МЕХАНІКИ НАН УКРАЇНИ
БОБИР Микола Іванович, член-кореспондент НАН України 
КРУКОВСЬКИЙ Олександр Петрович, член-кореспондент НАН України 
НАЗАРЕНКО Володимир Михайлович, член-кореспондент НАН України 
НИКИФОРОВИЧ Євген Іванович, член-кореспондент НАН України 
ПИЛИПЕНКО Олег Вікторович, член-кореспондент НАН України 
ШИМАНОВСЬКИЙ Олександр Віталійович, член-кореспондент 
НАН України

ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ І АСТРОНОМІЇ НАН УКРАЇНИ
БЛОНСЬКИЙ Іван Васильович, член-кореспондент НАН України 
ВИСОЧАНСЬКИЙ Юліан Миронович, член-кореспондент НАН України 
ГОЛОВАЧ Юрій Васильович, член-кореспондент НАН України 
ГОЛОВКО Мирослав Федорович, член-кореспондент НАН України 
ГУСИНІН Валерій Павлович, член-кореспондент НАН України 
ІВАНОВ Борис Олексійович, член-кореспондент НАН України 
КЛАДЬКО Василь Петрович, член-кореспондент НАН України
КОРДЮК Олександр Анатолійович, член-кореспондент НАН України 
КОЧЕЛАП Вячеслав Олександрович, член-кореспондент НАН України
ЛЕВ Богдан Іванович, член-кореспондент НАН України 
ЛЕВЧЕНКО Георгій Георгійович, член-кореспондент НАН України 
СИЗОВ Федір Федорович, член-кореспондент НАН України 
ТАТАРЕНКО Валентин Андрійович, член-кореспондент НАН України 

ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ НАН УКРАЇНИ
БРИК Олександр Борисович, член-кореспондент НАН України             
ШЕХУНОВА Стелла Борисівна, член-кореспондент НАН України        

ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ПРОБЛЕМ 
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ

АХОНІН Сергій Володимирович, член-кореспондент НАН України
МАЗУР Валерій Леонідович, член-кореспондент НАН України 
ПРІХНА Тетяна Олексіївна, член-кореспондент НАН України 
РАГУЛЯ Андрій Володимирович, член-кореспондент НАН України 
СИДОРЕНКО Сергій Іванович, член-кореспондент НАН України 
ЛОБОДА Петро Іванович, член-кореспондент НАН України 

ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ПРОБЛЕМ 
ЕНЕРГЕТИКИ НАН УКРАЇНИ

АВРАМЕНКО Андрій Олександрович, член-кореспондент НАН України 
БАБАК Віталій Павлович, член-кореспондент НАН України 
БАСОК Борис Іванович, член-кореспондент НАН України 
ВЕНГЕР Євген Федорович, член-кореспондент НАН України 
ЖАРКІН Андрій Федорович, член-кореспондент НАН України 
НОСОВСЬКИЙ Анатолій Володимирович, член-кореспондент 
НАН України 
РУСАНОВ Андрій Вікторович, член-кореспондент НАН України 
ЩЕРБА Анатолій Андрійович, член-кореспондент НАН України 

ВІДДІЛЕННЯ ЯДЕРНОЇ ФІЗИКИ ТА ЕНЕРГЕТИКИ НАН УКРАЇНИ
ГАРКУША Ігор Євгенійович, член-кореспондент НАН України 
ГІРКА Ігор Олександрович, член-кореспондент НАН України 
КЛЕПІКОВ Вячеслав Федорович, член-кореспондент НАН України 
СЛІСЕНКО Василь Іванович, член-кореспондент НАН України 

ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ
ВОВК Андрій Іванович, член-кореспондент НАН України 
ГЛАДИШЕВСЬКИЙ Роман Євгенович, член-кореспондент НАН України 
ІЩЕНКО Олександр Олександрович, член-кореспондент НАН України 
ПЕХНЬО Василь Іванович, член-кореспондент НАН України 
ТУРОВ Володимир Всеволодович, член-кореспондент НАН України 

ВІДДІЛЕННЯ БІОХІМІЇ, ФІЗІОЛОГІЇ І МОЛЕКУЛЯРНОЇ 
БІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

МІНЧЕНКО Олександр Григорович, член-кореспондент НАН України 
СПІВАК Микола Якович, член-кореспондент НАН України

СТОЙКА Ростислав Стефанович, член-кореспондент НАН України
ЦИМБАЛЮК Віталій Іванович, член-кореспондент НАН України 
ШУБА Ярослав Михайлович, член-кореспондент НАН України 

ВІДДІЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЄМЕЦЬ Алла Іванівна, член-кореспондент НАН України 
ЗАІМЕНКО Наталія Василівна, член-кореспондент НАН України 
КУЧУК Микола Вікторович, член-кореспондент НАН України 

ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ НАН УКРАЇНИ
ГРИЦЕНКО Андрій Андрійович, член-кореспондент НАН України 
ЗАГОРСЬКИЙ Володимир Степанович, член-кореспондент НАН України 
ОСАУЛЕНКО Олександр Григорович, член-кореспондент НАН України 

ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ, ФІЛОСОФІЇ ТА ПРАВА НАН УКРАЇНИ
АНДРУЩЕНКО Віктор Петрович, член-кореспондент НАН України 
ДУБРОВІНА Любов Андріївна, член-кореспондент НАН України 
РАФАЛЬСЬКИЙ Олег Олексійович, член-кореспондент НАН України 

ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ, МОВИ ТА
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ

ГУНДОРОВА Тамара Іванівна, член-кореспондент НАН України             
ЄРМОЛЕНКО Світлана Яківна, член-кореспондент НАН України      
ЗАГНІТКО Анатолій Панасович, член-кореспондент НАН України    
РАДИШЕВСЬКИЙ Ростислав Петрович, член-кореспондент НАН України 
ТАРАНЕНКО Олександр Онисимович, член-кореспондент НАН України 

КАНДИДАТИ В ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ НАН УКРАЇНИ
ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ НАН УКРАЇНИ

АНТОНЮК Олександра Вікторівна, доктор фізико-математичних наук 
ВАСИЛИК Віталій Богданович, доктор фізико-математичних наук 
ГАЧКЕВИЧ Олександр Романович, доктор фізико-математичних наук,
професор 
ГЕРАСИМЕНКО Віктор Іванович, доктор фізико-математичних наук, 
професор 
ДАНИЛЕНКО Олександр Іванович, доктор фізико-математичних наук 
ДОРОГОВЦЕВ Андрій Анатолійович, доктор фізико-математичних наук,
професор 
ЗАГОРОДНЮК Андрій Васильович, доктор фізико-математичних наук, 
професор 
ЗУЄВ Олександр Леонідович, доктор фізико-математичних наук, професор 
КАДЕЦЬ Володимир Михайлович, доктор фізико-математичних наук, 
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професор 
ТРУСОВА Валерія Михайлівна, доктор фізико-математичних наук 
ХОЛОДОВ Роман Іванович, доктор фізико-математичних наук 

ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ
БЕРСІРОВА Оксана Леонідівна, доктор технічних наук 
БРОВАРЕЦЬ Володимир Сергійович, доктор хімічних наук, професор 
БРОВКО Олександр Олександрович, доктор хімічних наук 
ВЕЛІЧЕНКО Олександр Борисович, доктор хімічних наук, професор 
ВЛАСОВА Наталія Миколаївна, доктор хімічних наук 
ВОВК Михайло Володимирович, доктор хімічних наук, професор 

ГОРБИК Петро Петрович, доктор фізико-математичних наук, професор 
ЗІНЧЕНКО Віктор Федосійович, доктор хімічних наук, професор 
КИРИЛЛОВ Святослав Олександрович, доктор хімічних наук 
КУЛИК Тетяна Володимирівна, доктор хімічних наук 
ЛАМПЕКА Ярослав Дмитрович, доктор хімічних наук, професор 
ЛЕБОВКА Микола Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор
МАЛЄТІН Юрій Андрійович, доктор хімічних наук
МІЩУК Наталія Олексіївна, доктор хімічних наук 
ПРОКОПЕНКО Віталій Анатолійович, доктор технічних наук 
ПШИНКО Галина Миколаївна, доктор хімічних наук 
САВЕЛЬЄВ Юрій Васильович, доктор хімічних наук, професор 
СЕМЕНЦОВ Юрій Іванович, доктор фізико-математичних наук 
СОЛОВЙОВ Сергій Олександрович, доктор хімічних наук, професор 
СУХИЙ Костянтин Михайлович, доктор технічних наук, професор 
ФРИЦЬКИЙ Ігор Олегович, доктор хімічних наук, професор 

ВІДДІЛЕННЯ БІОХІМІЇ, ФІЗІОЛОГІЇ І МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ 
НАН УКРАЇНИ 

БОРИСОВА Тетяна Олександрівна, доктор біологічних наук, професор 
ВОЙТЕНКО Нана Володимирівна, доктор біологічних наук, професор 
ГОНЧАР Михайло Васильович, доктор біологічних наук, професор 
ДЗЯДЕВИЧ Сергій Вікторович, доктор біологічних наук, професор 
ДМИТРУК Костянтин Васильович, доктор біологічних наук 
ДОСЕНКО Віктор Євгенович, доктор медичних наук, професор 
ЖОЛОС Олександр Вікторович, доктор біологічних наук, професор 
КАШУБА Володимир Іванович, доктор біологічних наук, професор 
КАШУБА Олена Віталіївна, доктор біологічних наук 
КОРПАН Микола Миколайович, доктор медичних наук, професор
ЛАЗОРИШИНЕЦЬ Василь Васильович, доктор медичних наук, професор 
ЛУК’ЯНЕЦЬ Олена Олександрівна, доктор біологічних наук, професор 
ЛУК’ЯНОВА Наталія Юріївна, доктор біологічних наук 
ПЕТРЕНКО Олександр Юрійович, доктор біологічних наук, професор
ПЕТРУШКО Марина Павлівна, доктор біологічних наук 
ПОРТНИЧЕНКО Алла Георгіївна, доктор медичних наук 
ТОДУРОВ Борис Михайлович, доктор медичних наук, професор 
ФІЛОНЕНКО Валерій Вікторович, доктор біологічних наук, професор 
ШЛЯХОВЕНКО Володимир Олексійович, доктор медичних наук, 
професор 

ВІДДІЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ 
БІСЬКО Ніна Анатоліївна, доктор біологічних наук, професор
ГЕЛЮТА Василь Петрович, доктор біологічних наук, професор 
ГУДКОВ Дмитро Ігорович, доктор біологічних наук, професор 
ГУМОВСЬКИЙ Олексій Васильович, доктор біологічних наук 
КОНДРАТЮК Сергій Якович, доктор біологічних наук, професор 
КОРШИКОВ Іван Іванович, доктор біологічних наук,  професор 
ЛУКАШОВ Дмитро Володимирович, доктор біологічних наук, професор 
МІНІЧЕВА Галина Григорівна, доктор біологічних наук 
НЕЦВЕТОВ Максим Вікторович, доктор біологічних наук 
ОНИЩЕНКО Віктор Алімович, доктор біологічних наук 
ПРОТАСОВ Олександр Олексійович, доктор біологічних наук, професор 
РАХМЕТОВ Джамал Бухлул огли, доктор сільськогосподарських наук, 
професор 
РАШИДОВ Намік Мамед огли, доктор біологічних наук, професор
ТКАЧ Віктор Петрович, доктор сільськогосподарських наук, професор
ХАРЧЕНКО Віталій Олександрович, доктор біологічних наук 
ХОДОСОВЦЕВ Олександр Євгенович, доктор біологічних наук, професор 
ЧЕБОТАР Сабіна Віталіївна, доктор біологічних наук, професор 

ЮРИШИНЕЦЬ Володимир Іванович, доктор біологічних наук 
ЯКИМЧУК Руслан Андрійович, доктор біологічних наук, професор 

 ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ НАН УКРАЇНИ
БЛАГУН Іван Семенович, доктор економічних наук, професор 
ГАЛУШКІНА Тетяна Павлівна, доктор економічних наук, професор 
ЗАБЛОДСЬКА Інна Володимирівна, доктор економічних наук, професор 
КАЛІНЕСКУ Тетяна Василівна, доктор економічних наук, професор 
КНЯЗЄВ Святослав Ігорович, доктор економічних наук 
КОВАЛЕНКО Андрій Олексійович, доктор економічних наук 
КРАВЦІВ Василь Степанович, доктор економічних наук, професор 
ЛУНІНА Інна Олександрівна, доктор економічних наук, професор 
ЛЮТИЙ Ігор Олексійович, доктор економічних наук, професор 
ЛЯШЕНКО Вячеслав Іванович, доктор економічних наук, професор 
ОБИХОД Ганна Олександрівна, доктор економічних наук 
ОНИЩЕНКО Володимир Олександрович, доктор економічних наук, 
професор 
ОРЄХОВА Тетяна Вікторівна, доктор економічних наук, професор 
САРІОГЛО Володимир Георгійович, доктор економічних наук 
ТАРАСЕВИЧ Віктор Миколайович, доктор економічних наук, професор 
ХУМАРОВА Ніна Іпполитівна, доктор економічних наук, професор 
ЧУГУНОВ Ігор Якович, доктор економічних наук, професор 

ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ, ФІЛОСОФІЇ І ПРАВА НАН УКРАЇНИ 
БУЙСЬКИХ Алла Валеріївна, доктор історичних наук 
ВЕРГУНОВ Віктор Анатолійович, доктор сільськогосподарських наук, 
доктор історичних наук, професор 
ВЕРМЕНИЧ Ярослава Володимирівна, доктор історичних наук, професор
ДЖАБРАІЛОВ Руслан Аятшахович, доктор юридичних наук, професор 
ЗАГОРОДНЮК Валерій Петрович, доктор філософських наук, професор 
ЗЕЛЕНЬКО Галина Іванівна, доктор політичних наук, професор            
КРЕСІНА Ірина Олексіївна, доктор політичних наук, професор              
ПАРХОМЕНКО Наталія Миколаївна, доктор юридичних наук, професор
ПЕТРИШИН Олександр Віталійович, доктор юридичних наук, професор 
ПОТУЛЬНИЦЬКИЙ Володимир Арнольдович, доктор історичних наук, 
професор     
ПРОЛЕЄВ Сергій Вікторович, доктор філософських наук, професор     
ПРОЦЕНКО Ольга Петрівна, доктор філософських наук, професор       
СКРИПНЮК Олександр Васильович, доктор юридичних наук, професор 
ХАМІТОВ Назіп Віленович, доктор філософських наук, професор        
ЯСЬ Олексій Васильович, доктор історичних наук 

 ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ, МОВИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА 
НАН УКРАЇНИ 

АЖНЮК Богдан Миколайович, доктор філологічних наук, професор    
БОРИСЕНКО Валентина Кирилівна, доктор історичних наук, професор 
ГРИЦЕНКО Павло Юхимович, доктор філологічних наук, професор    
КУРОЧКІН Олександр Володимирович, доктор історичних наук, 
професор 
НИКОРАК Олена Іванівна, доктор мистецтвознавства, професор  
ПОШИВАЙЛО Олександр Миколайович, доктор історичних наук, 
професор 
СЕГЕДА Сергій Петрович, доктор історичних наук, професор                
СОКІЛ Василь Васильович, доктор філологічних наук, професор          
СТЕПОВИК Дмитро Власович, доктор мистецтвознавства, професор    
СУПРУН Людмила Вікторівна, доктор наук із соціальних комунікацій, 
професор 
ХАЙ Михайло Йосипович, доктор мистецтвознавства, професор          

  Президія Національної академії наук України
СУДОВА ПОВІСТКА  

про виклик до суду у кримінальному 
провадженні

Южноукраїнський міський суд Миколаївської 
області викликає в судове засідання на 29.03.2021, 
30.03.2021, 31.03.2021 року 10-00 год. обвинува-
ченого Тофана Сергія Сергійовича, 13.07.1983 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою: с. 
Воєводське, Арбузинського району Миколаївської 
області, вул. Набережна, буд. 103, який мешкав 
за адресою: м. Южноукраїнськ Миколаївської об-
ласті, вул. Дружби народів, 6/18, для участі у про-
довженні розгляду кримінального провадження 
№ 486/939/16-к по обвинуваченню Тофана Сер-
гія Сергійовича у скоєнні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 
3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 ККУ.

Розгляд даного кримінального провадження 
відбудеться в приміщенні Южноукраїнського місь-
кого суду за адресою: вул. Дружби народів, 3-«А», 
головуючим суддею Савіним О.І.

Вам необхідно з’явитися на вказані дати та час 
для участі у розгляді даної справи.

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідоми-
ти про неможливість з’явлення до суду.

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

1) затримання, тримання під вартою або відбу-
вання покарання;

2) обмеження свободи пересування внаслідок 
дії закону або судового рішення;

3) обставини непереборної сили (епідемії, вій-
ськові події, стихійні лиха або інші подібні обста-
вини);

4) відсутність особи у місці проживання протя-
гом тривалого часу внаслідок відрядження, подо-
рожі тощо;

5) тяжка хвороба або перебування в закладі 
охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагіт-
ністю за умови неможливості тимчасово залиши-
ти цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи ін-
ших близьких осіб або серйозна загроза їхньому 
життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлю-

ють з’явлення особи на виклик. 
Наслідки неприбуття за викликом суду:
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинува-

ченого, свідка, потерпілого, цивільного відповіда-
ча передбачені статтею 139 КПК України, а також 
наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
статтею 323 КПК України, прокурора та захисника 
— статтею 324 КПК України, потерпілого — стат-
тею 325 КПК України, цивільного позивача, ци-
вільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекла-
дача і експерта — статтею 327 КПК України.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ І КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО 
БУРОВОГО ІНСТРУМЕНТУ»

Код ЄДРПОУ 19032149
Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 29 квітня 2021 року о 16.00 годині за адресою: Україна, 

м. Київ, проспект Палладіна, буд. 44, п’ятий поверх, кімната 515.
Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження річного звітy Товариства по результатах діяль-

ності за 2020 рік.
4. Розгляд річного звіту виконавчого органу Товариства та при-

йняття рішення за результатами такого розгляду.
5. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства по результа-

тах діяльності Товариства за 2020 рік.
6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

ся Товариством протягом не більш як одного року з дати прийнят-
тя такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вар-
тості таких правочинів.

7. Прийняття рішення про розподіл дивідендів.
8. Різне.
Реєстрація акціонерів та довірених осіб проводитиметься в день 

і за місцем проведення позачергових загальних зборів з 15.00 до 
15.55. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі докумен-
ти, що посвідчують особу. Представникам — належно оформлену 
довіреність.

Перелік  акціонерів,  які  мають  право на участь у чергових  за-
гальних зборах акціонерів, складається станом на 24 годину за три 
робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів ак-
ціонерів

Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документа-
ми, що стосуються підготовки та скликання позачергових загальних 
зборів та порядку денного за адресою: Україна, м. Київ, проспект 
Палладіна, будинок 44, п’ятий поверх, кімната 515, у робочі дні з 
9.00 до 17.00. Відповідальна особа Романовський Р.А.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника
Період

звітний
2020

попередній
2019

Усього активів 39508 53629
Основні засоби 6348 15052
Довгострокові фінансові інвестиції   
Запаси 21679 26792
Сумарна дебіторська заборгованість 4159 8833
Грошові кошти та їх еквіваленти 6359 2657
Нерозподілений прибуток 32046 41490
Власний капітал 32074 41518
Статутний капітал 19 19
Довгострокові зобов’язання 5157 5157
Поточні зобов’язання 2277 6954
Чистий прибуток (збиток) -9444 26856
Середньорічна кількість акцій (шт.) 76 76
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)   
Загальна сума коштів, витрачених на викуп |власних акцій 
протягом періоду   

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 55 63

Тел. для довідок 8 (044) 424-20-89 
Генеральний директор ПрАТ «НДІКБ бурового інструменту» 

Відкрилася спадщина після померлого 

13 вересня 2020 року 

МАТВЕЄВА ЮРІЯ СТЕПАНОВИЧА, 

07 серпня 1943 року народження. 

Розшукуються його спадкоємці, яким 

пропонується звернутися до нотаріуса 

Череватенко Ольги Миколаївни протягом 

місяця від публікації за адресою: м. Хар-

ків, проспект Людвига Свободи, 35.

Берещанському Ю.В. 
провулок Красноармійський, 4, кв. 26, 

м. Ялта, АР Крим, 98600
Київський апеляційний суд повідомляє, 

що розгляд кримінального провадження за 
апеляційною скаргою захисника обвинува-
ченого Берещанського Юрія Віталійовича 
— адвоката Ляшенка Ігоря Ігоровича на ви-
рок Святошинського районного суду м. Ки-
єва від 27 січня 2020 року відносно Бере-
щанського Юрія Віталійовича, призначений 
на 11 год. 30 хв. 31 березня 2021 року.

Апеляційний розгляд відбудеться у від-
критому судовому засіданні в приміщенні 
Київського апеляційного суду за адресою: 
м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а. 

Суддя В.О. Габрієль

Нотаріус Брандіс А.Б. запрошує усіх 

спадкоємців померлого — 06 грудня 2020 

року 

ПОЛЯКОВА АНДРІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА, 

28 жовтня 1965 року народження, 

звернутися до нотаріальної контори  

за адресою: 65039, м. Одеса, пр-т Гагаріна, 

буд. 23, к. 51, тел. 776-02-76; 068-055-46-06, 

електронна пошта — sedom1@ukr.net, 

для оформлення спадщини.

Розшукуються спадкоємці 
ОЛІЙНИКОВОЇ ОЛЕНИ ВОЛОДИМИРІВНИ, 

18.07.1950 р.н., 
яка померла 25.08.2020 року. Можливим 
спадкоємцям звертатися до відокремле-
ного підрозділу П’ятої Харківської міської 
державної нотаріальної контори за адре-
сою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 26.

Повістка про виклик при здійсненні 
спеціального досудового розслідування 

Підозрювана у вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 111 КК України, громадянка 
України Моісеєнко Олена Петрівна, 07.05.1969 ро-
ку народження, зареєстрована за адресою: Доне-
цька область, м. Донецьк, вул. Пухова, 37, кв. 65, 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК 
України, викликається на 09 год. 00 хв. 23 березня 
2021 року до старшого слідчого в ОВС СВ Управ-
ління СБ України в Рівненській області Кучерука 
С.В. у каб. 14 за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 
4 (тел. 0362-678- 206) для вручення повідомлен-
ня про підозру, надання доступу до матеріалів до-
судового розслідування, ознайомлення із матеріа-
лами кримінального провадження, отримання ко-
пії обвинувального акта та реєстру матеріалів до-
судового розслідування у кримінальному прова-
дженні №22021180000000010 від 26.02.2021. По-
важні причини неприбуття особи на виклик перед-
бачені у ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття 
на виклик передбачені у ст. 139 КПК України. 

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Рівненській 
області Кучерук С.В.

В провадженні Вищого антикорупційного суду пе-
ребуває кримінальне провадження, внесене 06 черв-
ня 2014 року до ЄРДР за № 12014100000000845 від-
носно Дьяченка Геннадія Володимировича, обвину-
ваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 
191 КК України та відносно Радика Івана Львовича, 
20.03.1975 року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою від 25.11.2019 постановлено здійсню-
вати спеціальне судове провадження стосовно об-
винуваченого Дьяченка Геннадія Володимировича, 
06.06.1967 р.н. 

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 
10.12.2019 обвинувальний акт призначено до су-
дового розгляду у даному кримінальному прова-
дженні . 

На підставі вищевикладеного, Вищий антикоруп-
ційний суд викликає в судове засідання на 09 год. 30 
хв. 30 березня 2021 року обвинуваченого Дьячен-
ка Геннадія Володимировича, 06.06.1967 року наро-
дження, для розгляду вищезазначеного криміналь-
ного провадження (судове засідання відбудеться в 
приміщенні Вищого антикорупційного суду за адре-
сою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А).

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Головуючий суддя: Мойсак С.М. 
Судді: Крикливий В.В., Хамзін Т.Р.
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У США побудують житловий масив, 
роздрукований на 3D-принтері

Ярослав САДОВИЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ЖИТЛО МАЙБУТНЬОГО. 
У Каліфорнії збудують перший 
у світі мікрорайон з будинків, 
які надрукують на 3D-принтері. 
Експерти вважають, що в цій 
технології безліч переваг і пер-
спектив, але є й вади, напри-
клад комунікації. Який вигляд 
матимуть помешкання майбут-
нього, зібрані на будівельно-
му майданчику з надрукованих 
деталей, дізнавався «Урядовий 
кур’єр».

Будівельна компанія Mighty 
Buildings планує врегулюва-
ти гостру житлову кризу за до-
помогою роботів і технології 
3D-друку, повідомляє видання 
Business Insider. У каліфорній-
ському місті Ранчо-Міраж збу-
дують житловий масив за новіт-
німи технологіями.

Mighty Buildings — не пер-
ша компанія, яка зосередилася 
на цій перспективній технології, 
але мікрорайон, який з’явиться 
в Ранчо-Міраж, забудовник по-
зиціонує так:  «Перший у світі 
житловий комплекс із роздруко-
ваних будиночків. Це буде пер-
ша реалізація нашого бачення 
майбутнього житлового будів-
ництва, яке можна дуже швидко 
розгорнути». Експерти вже під-
рахували, що такі будинки ко-
штуватимуть дешевше, ніж зви-
чайні житлові новобудови.

Будинки Mighty Buildings спо-
рудять із запатентованого ма-

теріалу Light Stone, який змі-
нює форму під впливом уль-
трафіолетового випромінюван-
ня. Так створюватимуть панелі, 
які можна буде зібрати в будь-
якому місці за технологією кон-
структора. Цей метод будівни-
цтва швидкий, але не за раху-
нок міцності будівлі, яку зво-
дять. За словами головного 
спеціаліста з питань сталого 
розвитку компанії Сема Рубе-
на, 3D-друк допомагає Mighty 
Buildings скоротити витрати на 
будівництво на 40%, зменшую-
чи кількість відходів на 99%.

Будинки, створені за допо-
могою 3D-друку, не відрізня-
ються за міцністю і шумоізо-
ляцією від звичайних з бетону 
або цегли, вони не гірші від них 

і за якістю, запевняє забудов-
ник. Площа будиночка стано-
витиме майже 134 кв. м, а кож-
на ділянка під таку забудову 
— 929 кв. м. Таке житло мати-
ме по три спальні та по дві ван-
ні кімнати. На задньому дво-
рі будівельники встановлять 
власний басейн. Усі приміщен-
ня отримають смарт-систему 
контролю повітря і якості води. 
Енергію ці будинки братимуть 
від сонячних батарей, встанов-
лених на даху, які можна бу-
де доповнити батареями Tesla 
Powerwall.

«Наш проєкт спрямовано на 
мінімізацію впливу на навко-
лишнє середовище і створення 
розумних і екологічних будин-
ків для покупців, які дбають про 

довкілля», — йдеться у пресре-
лізі Mighty Buildings.

Спорудження будинків з ви-
користанням 3D-принтерів — 
це вже наша реальність, ка-
жуть у компанії-забудовнику. 
Такі проєкти активно реалізу-
ють не тільки у США, а й Китаї, 
Індії, в країнах Європейського 
Союзу.

«Технологія має дуже бага-
то переваг: низька вартість бу-
дівництва, скорочення кількос-
ті персоналу для монтажу та-
кого будинку, швидкість зве-
дення об’єктів, чистота на буді-
вельному майданчику (будин-
ки монтують на місці), простота 
(панелі збирають як конструк-
тор) й істотне заощадження ко-
штів. Але є й мінуси: значні по-
чаткові витрати на спеціаль-
не обладнання для забудовни-
ків, адже 3D-принтер для друку 
компонентів і панелей коштує 
2—3 мільйони доларів. Крім то-
го, комунікації у новобудовах 
підводитимуть за старими тех-
нологіями.

Але таке будівництво сучас-
ного дешевого житла і цілих 
екологічних містечок — най-
оптимальніше рішення, коли 
потрібно дуже швидко спору-
дити велику кількість помеш-
кань (наприклад, після стихій-
ного лиха чи коронавірусної 
пандемії). Тому в майбутньому 
ці технології швидко розвива-
тимуться, а обсяги такого зве-
дення житла збільшуватимуть-
ся», — вважають експерти. У «Печері жаху» в 

Ізраїлі знайшли нові 
біблійні сувої

Олесь ГОРИЦВІТ 
для «Урядового кур’єра»

РЕЛІГІЯ І НАУКА. Ізраїльські археологи повідомили у вівторок, 
16 березня, що вони виявили фрагменти біблійних текстів, відомих 
як сувої Мертвого моря. Текст цих письмових артефактів засно-
ваний на колекції стародавніх єврейських релігійних рукописів. В 
управлінні старожитностями Ізраїлю повідомили, що на фрагмен-
тах пергаменту є рядки грецького тексту із книг Захарії та Наума, 
датовані за допомогою радіовуглецевого аналізу II століттям нашої 
ери. Про це повідомляє The Washington Post. Ізраїльські археологи 
протягом багатьох років проводили розкопки в Юдейській пустелі, 
а ці документи належать до комплексу «Печера жаху», де в 1960-х 
роках знайшли 40 людських скелетів.

«Ці знахідки важливі не тільки для культурної спадщини Ізраїлю, 
а й для всього людства», — заявив генеральний директор міністер-
ства у справах Єрусалима і його спадщини Аві Коєн. Він зазначив, 
що знайдені фрагменти з біблійними текстами, а також монети та 
інші артефакти періоду Другого храму свідчать про нерозривний 
зв’язок європейської та єврейської культур.

Науковці вважають, що всі ці артефакти було заховано в пече-
рі під час повстання в Римі проти імператора Адріана (132—136 рр. 
н.е.). Варто зауважити, що схованку виявили пастухи на Західно-
му березі Мертвого моря, недалеко від стародавнього міста Кум-
ран 1946 року. Відтоді в цьому регіоні археологи стали шукати інші 
рукописи та їх фрагменти, нині відомі як сувої Мертвого моря. Во-
ни містять опис життя аскетичної єврейської секти, сучасників Ісу-
са Христа, а також ранні копії Біблії.

Археологи знайшли стародавній календар на 3500 рік
Орест ГОРЯНСЬКИЙ 

для «Урядового кур’єра»

МАРМУРОВЕ МІСТО. У Ту-
реччині археологи розшифру-
вали стародавні написи еллі-
ністичного і римського періо-
дів, які виявилися календарем і 
розповіддю про боротьбу Рим-
ської імперії з інфляцією. Як по-
відомляє Daily Sabah, знайшли 
артефакти під час розкопок у 
провінції Мугла, де розташова-
не найбільше мармурове місто 
у світі. Ідеться про стародавнє 
місто Стратонікею за 7 кіломе-
трів на захід від сучасного міс-
та Ятаган. Цей давній мегапо-

ліс відомий численними текста-
ми, знайденими під час розко-
пок. Написи створили різні ци-
вілізації.

Один з розшифрованих тек-
стів належить до елліністично-
го періоду. Напису понад 2000 
років, його виявили на стіні ад-
міністративної будівлі, в якій 
збиралися члени міської ра-
ди. Як повідомив керівник роз-
копок Білал Сегют, напис зро-
блено грецькою мовою. Це був 
календар, який створив чоло-
вік на ім’я Маніппос. Він корін-
ний житель Стратонікеї, який, 
на думку Цицерона, був одним 
з найвидатніших ораторів сво-

го часу. Автор писав, що кален-
дар використовували для по-
значення днів протягом 12 мі-
сяців.

Цікаво, що календар був на... 
1505 рік згідно з прийнятим у 
той період літочисленням. Як 
зазначив Білал Сегют, «якби 
ми досі користувалися цим ка-
лендарем, то нині у нас були б 
приблизно 3500-ті роки».

На інших стінах давнього 
міста археологи виявили напи-
си латиною. У них ідеться про 
те, які саме товари і за якими 
цінами продавали в марму-
ровому місті у римський пері-
од приблизно 1720 років тому. 
Тексти цікаві тим, що в них вка-
зано цінову межу на різні то-
вари. За словами Б. Сегюта, 
це свідчить про боротьбу Рим-

ської імперії з інфляцією. Вста-
новлюючи гранично допусти-
мі ціни, давньоримська держа-
ва прагнула тримати інфляцію 
під контролем. Археологи ка-
жуть, що у списку товарів, на 
які встановили граничні ціни, 
було майже 200 найменувань. 
На думку фахівців, це свідчить 
про те, що в Стародавньому 
Римі існувала система підтрим-
ки виробників і споживачів різ-
них товарів.

«Цей напис дуже важливий 
для нас, оскільки він займає ве-
лику площу, — каже Б. Сегют. 
— Це, мабуть, ще й найкрасиві-
ший зразок давнього напису в 
Анатолії, його площа приблиз-
но 23 квадратні метри. Повніс-
тю інфляційний документ помі-
щався на стінах міської ради».

ДОВІДКА «УК»
Місто Стратонікея пережило період розквіту за часів держави 

Селевкідів і Римської імперії. Держава Селевкідів була однією з 
елліністичних монархій, утворених після розпаду імперії Алексан-
дра Македонського. Селевк I — полководець і колишній началь-
ник кінноти Александра Македонського. 281 року до н.е. встано-
вив свою владу в Західній Анатолії, здобувши перемогу над Лісі-
махом, колишнім полководцем Александра Великого, правителя 
Фракії, який також претендував на панування в регіоні. 

Стратонікею заснував Антіох І, син Селевка I. Місто назвали на 
честь його колишньої мачухи, а пізніше дружини Стратонікеї, си-
рійської принцеси. 

Місто не раз переходило з рук у руки. У різний час поліс був у 
складі держави Селевкідів, Родосу, Пергамського царства, Рим-
ської імперії. Існував він і у візантійську добу. 

До нас дійшли унікальні пам’ятки, зокрема великий амфіте-
атр на 10 000 глядачів, храм Августа, вулиця з колонадою, ви-
кладена мозаїками, бульвар із численними римськими написа-
ми і величезна елліністична гімназія. Гімназію збудували у дру-
гій чверті II століття до н.е. у західній частині міста. Загальна до-
вжина будівлі сягає 180 метрів, що робить її найбільшою відо-
мою гімназією античного світу.

Таким буде перше у світі містечко, створене з 
використанням 3D-друку

Амфітеатр у місті збудували в елліністичний період на 
північному схилі південного пагорба. Тут поміщалося 
майже 10 тисяч глядачів
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Фрагменти сувоїв Мертвого моря
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