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Квадратні метри: майбутнє без форс-мажорів
ЗАКОНОПРОЄКТ. Ініціатива  дасть змогу покласти край численним обманам інвесторів — 
фізичних осіб компаніями-забудовниками

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Понад місяць тому до  Вер-
ховної  Ради внесли пев-

ною мірою революційний за-
конопроєкт №5091 «Про га-
рантування речових прав на 

об’єкти нерухомого майна, які 
будуть споруджені в майбут-
ньому». Його головна мета, за 
задумом творців, — захисти-
ти покупців квартир у спору-
джуваних будинках від не-
добросовісних забудовників і 
розв’язати проблему довгобу-

дів. Проте у майбутньому. Не 
йдеться про старі, так би мо-
вити, випадки. Однак і це вже 
добре, адже інвестори — фі-
зичні особи, на відміну від 
компаній-забудовників, були 
завжди слабкою стороною. Во-
ни потерпали від різних форс-

мажорів, коли будівництво 
припиняли, а їхні гроші про-
сто крали.

«Урядовий кур’єр»  з допомо-
гою експертів всебічно аналізує 
цей документ. 

«Так, на ринку первинної не-
рухомості є певні проблеми із 

забезпеченням захисту прав 
інвесторів. Здебільшого це не-
хтування вимогами Закону 
України «Про фінансово-кре-
дитні механізми і управління 
майном при будівництві 
житла та операціях з не-
рухомістю». 

Міністр соціальної політики про оптимізацію 
застосування прожиткового мінімуму, підвищення його 
розміру й державних соціальних гарантій

Перехоплювати інформацію 
слід у законний спосіб

МЕТА. Першу онлайн-зустріч робочої групи провів Комітет 
цифрової трансформації. Вона розробляє законопроєкт про пе-
рехоплення телекомунікацій. Адже немає законів, які б регулю-
вали правовідносини у цій галузі, що дає змогу для маніпуляцій.

Тому важливо розробити новий закон, який забезпечить опти-
мальний баланс між потребами правоохоронних органів та гро-
мадськості. Для громадян це означає дотримання конституцій-
них прав і свобод у галузі використання телекомунікацій, а для 
правоохоронних органів — можливість ефективно виконувати 
обов’язки перед суспільством і державою, застосовуючи чітко ви-
значені повноваження в боротьбі й запобіганні злочинності. Од-
нак брак контролю за діями спецслужб неминуче призводить до 
зловживань і стеження за тими, хто здається владі небезпечни-
ми. Проведення перехоплення телекомунікацій за чітко окресле-
ним спеціальним законом необхідне для успішної боротьби і за-
побігання злочинам. Він має передбачити надійні гарантії проти 
зловживань і несанкціонованих перехоплень телекомунікацій, по-
відомляє пресслужба Мінцифри.

МАРИНА ЛАЗЕБНА:

ЦИФРА ДНЯ

397 млн доз 
вакцини проти COVID-19 введено у 

світі.  За даними ВООЗ, не зафіксовано 
жодного летального випадку, 

спричиненого вакцинацією 

«Наша мета — забезпечити 
цільовий пріоритетний 

підхід на спрямування 
державних коштів 

для підвищення 
прожиткового мінімуму 

до фактичного  
його розміру».

ФОПи з «червоних» 
зон отримають  
по 8 тисяч гривень

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Уряд очікує, що цього разу 
місцева влада забезпечить додаткові виплати підприємцям 
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Попри бюрократичні проблеми,  
епідеміологи Полтавщини 
сумлінно  виконують професійні 
обов’язки, активно підтримують 
і пропагують вакцинацію 

МЕДИЦИНА

Указ Президента України «Про рішення Ради 
національної безпеки і оборони України від 23 березня 
2021 року «Про застосування, скасування та внесення 
змін до персональних спеціальних економічних та інших 
обмежувальних заходів (санкцій)»

ЦИТАТА ДНЯ
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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 Дніпровського міського нотаріального округу 
Повєткіна Н.М. повідомляє про відкриття спадкової справи до майна 
померлого 12 жовтня 2020 року 

ГРИЩЕНКА ВІКТОРА ІВАНОВИЧА, 
18 травня 1946 року народження, 

який проживав: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 
102, квартира  1. 

Спадкоємців першої черги  ГРИЩЕНКО ІННУ ВІКТОРІВНУ (01 квітня 
1971 року народження), ГРИЩЕНКО АНЖЕЛІКУ ВІКТОРІВНУ (20 груд-
ня 1972 року народження), ГРИЩЕНКО ВІКТОРІЮ ВІКТОРІВНУ (18 
липня 1978 року народження), прошу протягом місяця з дати публі-
кації оголошення  прибути  до нотаріуса за адресою: м. Дніпро, вул. 
Князя Володимира Великого, буд.15а, кв.2, тел. +38(067) 989-81-93. 

У разі Вашої неявки  буде розглянуто питання видачі спадщини ін-
шим спадкоємцям померлого.

Повістка про виклик підозрюваного  
при здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження
Обвинувачений Іванов Віталій Віталійович, 

21.01.1986 р.н., проживаючого за адресою: м. Одеса, 
вул. Академіка Корольова, буд. 81/1 відповідно до ви-
мог 297-5, 323 КПК України викликається у судове засі-
дання, що відбудеться 31 березня о 10.30 годині в залі 
судових засідань № 130 Приморського районного суду 
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для 
участі в судовому засіданні як обвинувачений.

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

Суддя Осіік Д.В.

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

Обвинуваченому Немодрук Ігорю Володимиро-
вичу, 14.08.1965 р.н., зареєстрованому за адре-
сою: Одеська область, м. Роздільна, пров. Шкіль-
ний, 22, кв. 5, необхідно з’явитися в судове засі-
дання, яке відбудеться 01.04.2021 о 10 год. 10 хв., 
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, При-
морський районний суд м. Одеси, зал судових за-
сідань №229. Поважні причини неприбуття осо-
би на виклик суду передбачені статтею 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття обвинуваченого пе-
редбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В.М.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження
Обвинувачений Бондар Олексій Володими-

рович, який народився 24 листопада 1964 ро-
ку, зареєстрований за адресою: Одеська область,  
м. Чорноморськ, вул. Парусна, буд. 2, кв. 89, відпо-
відно до вимог 297-5, 323 КПК України викликаєть-
ся в підготовче судове засідання, яке відбудеться 
05.04.2021 року о 09 годині 30 хвилин в залі судо-
вих засідань №106 Приморського районного суду 
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, 
для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Русєва А.С.

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвину-
вальний акт із матеріалами судового провадження у кримінальному 
провадженні за №52017000000000016 від 04 січня 2017 року за об-
винуваченням Біленького Олексія Юрійовича у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, 
ч.3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 09.06.2020 року по-
становлено здійснювати спеціальне судове провадження у кримі-
нальному провадженні за обвинуваченням Біленького Олексія Юрі-
йовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 
ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 
КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 01.03.2021 р. 
призначено судовий розгляд у кримінальному провадженні 
№52017000000000016 від 04.01.2017 року. У зв’язку з чим виклика-
ється Біленький Олексій Юрійович, 07 серпня 1965 року народжен-
ня, громадянин України, який народився в м. Москва Російської Фе-
дерації, що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, б. 
13-19, кв. 31, адреса останнього відомого місця проживання: м. Ки-
їв, вул. Кловський узвіз, б. 5, кв. 10, який обвинувачується у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, 
ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, в 
судове засідання, яке відбудеться 06 квітня 2021 року о 12:30 год. 
у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект 
Перемоги, 41), головуючий суддя: Задорожна Л.І., судді: Шкодін 
Я.В., Федоров О.В.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масо-
вої інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвину-
вачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Повідомлення про прийняття рішення одноосіб-
ного учасника Товариства з Обмеженою Відпові-
дальністю про подачу заяви на виключення фінан-
сової установи з Реєстру фінансових установ

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РІТЕЙЛ КЕПІТАЛ»
КОД ЄДРПОУ 37393405 повідомляє:
Протоколом № 25/01/21 від 25 січня 2021 року 

одноосібного учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПА-
НІЯ «РІТЕЙЛ КЕПІТАЛ» (КОД ЄДРПОУ 37393405) 
було прийнято рішення про звернення до Націо-
нального Банку України, що здійснює державне 
регулювання ринків небанківських фінансових по-
слуг із заявою про виключення інформації про фі-
нансову установу з Державного реєстру фінансо-
вих установ у зв’язку з прийняттям у встановлено-
му законодавством порядку Національним Банком 
України , що здійснює державне регулювання рин-
ків небанківських фінансових послуг, рішення від 
25 січня 2021 року, про відкликання (анулювання) 
ліцензій, виданих ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РІ-
ТЕЙЛ КЕПІТАЛ» (КОД ЄДРПОУ 37393405) — на на-
дання послуг з факторингу. 

Після такого відкликання у ТОВАРИСТВА З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСО-
ВА КОМПАНІЯ «РІТЕЙЛ КЕПІТАЛ» (КОД ЄДРПОУ 
37393405) відсутні чинні ліцензії на право надання 
фінансових послуг.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваний Бородько Руслан Володими-

рович, 18.01.1989 року народження, зареєстро-
ваний: Донецька область, м. Дебальцеве, вул. 
Шмідта, буд. 17, на підставі ст. ст. 133, 135, 
297-5, КПК України, Вам необхідно з’явитися
29.03.2021 з 09 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. до
слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у
м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в До-
нецькій та Луганській областях, який розташо-
ваний за адресою: Донецька область, м. Марі-
уполь, вул. Морських Десантників, буд. 20, до
слідчого Шевченка М.В. для допиту Вас як пі-
дозрюваного, відкриття та ознайомлення із ма-
теріалами кримінального провадження, вручен-
ня Вам письмового повідомлення про зміну ра-
ніше повідомленої підозри, обвинувального ак-
та та реєстру матеріалів у кримінальному прова-
дженні № 22021050000000016 від 15.01.2021, за 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України у 
порядку ст.290 КПК України при здійсненні спе-
ціального досудового розслідування.

Кредитна спілка «Подільська» 
повідомляє, що 04 травня 2021 року о 16 годи-
ні за адресою: м. Хмельницький, пр-т. Миру, 56, 
к. 27 відбудуться чергові загальні збори членів 
кредитної спілки. 

Порядок денний:
1. Заслуховування та затвердження звіту спо-

стережної ради за 2020 рік.
2. Заслуховування та затвердження звіту

правління 2020 рік.
3. Заслуховування та затвердження звіту кре-

дитного комітету 2020 рік.
4. Заслуховування та затвердження висновку

ревізійної комісії 2020 рік.
5. Заслуховування аудиторського висновку,

яким підтверджена річна звітність кредитної 
спілки «Подільська» за 2020 рік та визначення 
аудиторської фірми для підтвердження досто-
вірності і повноти річної звітності кредитної спіл-
ки за 2021 рік.

6. Затвердження річної фінансової звітності і
результатів діяльності кредитної спілки «Поділь-
ська» за 2020 рік.

7. Розгляд бюджету кредитної спілки на 2021
рік. 

Зміни та пропозиції до порядку денного 
приймаються до 20.04.2021 р. за адресою: м. 
Хмельницький, Проспект Миру, 56, к. 27, тел.: 
0382-789-585.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИКЛИК
Повістка про виклик підозрюваного у досудовому розслідуванні Гро-

мадянин України Третяк Тетяни Василівни, яка зареєстрована/мешкає 
за адресою: с. Гаврилівка Покровського району Дніпропетровської об-
ласті, вул. Перемоги, буд. № 6, кв. 1 / с. Гаврилівка Покровського ра-
йону Дніпропетровської області, вул. Б. Хмельницького, 8, яка є пі-
дозрюваною у кримінальному провадженні №42019042630000190 від  
05.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 
ч.3 ст.365-2; ч.2 ст.358 (чинна до 01.07.2020); ч.3 ст.362 КК України.  
Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України Вам необхідно 
з’явитися 29.03.2021 о 13:30 год. до слідчого відділення ВП № 2 ДРУП 
ГУНП в Дніпропетровській області (м. Дніпро, вул. Осіння, 6), до слід-
чого слідчого відділу Василенко Інни Анатоліївни (тел. 099-95-46-672), 
для допиту як підозрюваній, надання Вам доступу до матеріалів досу-
дового розслідування, а також вручення Вам обвинувального акта і ре-
єстру матеріалів досудового розслідування. Наслідки неприбуття за ви-
кликом викладені в ст. 139 КПК України. Поважні причини неприбуття 
на виклик викладені в ст. 138 КПК України, про неможливість з’явлення 
за викликом з поважних причин Ви зобов’язані повідомити заздалегідь.

Кролевецький районний суд Сумської області відповідно до ч. 3 ст. 
323 КПК України викликає Мачульського Василя Миколайовича, 22 
червня 1978 року народження, уродженця с. Обтове Кролевецького ра-
йону Сумської області, громадянина України, зареєстрованого за адре-
сою: м. Кролевець, вул. Миру, 25/7, Сумської області, місце фактично-
го проживання: м. Кролевець, вул. Виноградова, 113, Сумської області, 
41300, як обвинуваченого по справі № 579/2019/20 пров. 1-кп/579/76/21 
за обвинуваченням Мачульського В. М. у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України. 

Справа призначена до розгляду на 01 квітня 2021 року о 09 годині 00 
хвилин у приміщенні Кролевецького районного суду Сумської області 
за адресою: м. Кролевець Сумської області, вул. Франка, 13. 

Суд повідомляє, що за адресою зареєстрованого місця проживання 
Мачульського В. М. направлено судову повістку про виклик до суду. У 
випадку неявки обвинуваченого в судове засідання це оголошення та 
направлена повістка вважається належним повідомленням, і справа бу-
де розглянута за відсутності Мачульського В. М. у порядку спеціально-
го судового провадження. 

Суддя В. М. Придатко

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Великоновосілківського районного суду Донецької 

області знаходиться кримінальне провадження № 220/40/21 відносно 
Гуриненка Олега Григоровича, 30.03.1969 р.н., обвинуваченого у вчине-
ні злочину, передбаченого ч.2 ст.110 КК України, по якому здійснюва-
лось спеціальне досудове розслідування.

Обвинувачений Гуриненко Олег Григорович зареєстрований та про-
живає за адресою: Зелений Гай, вул. Першотравнева, буд. 23, Велико-
новосілківський район, Донецька область.

На підставі ст. ст. 314,297-5,323 КПК України Великоновосілківський 
районний суд  Донецької області викликає Гуриненка Олега Григорови-
ча у підготовче судове засідання, яке відбудеться 31.03.2021 р. о 14-00 
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область, Великоновосіл-
ківський район, смт Велика Новосілка, вул. Фонтанна, 21. В разі неявки 
обвинуваченого до суду дане оголошення  вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого. 

Суддя Фисун Л.С.
У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України 

проведено конкурс щодо придбання до 11 (одинадцяти) двокімнат-

них квартир на вторинному ринку у місті Київ.

За результатами конкурсу визначено переможцями наступних Фі-

зичних осіб: Щербаня П. П. — 7 квартир, Черненко О. В. — 1 квар-

тира, Черненко Т. В. — 1 квартира, Копистиру М.П. — 1 квартира.

Я, Фізична особа-підприємець Лисун Лілія Михайлівна, по-

відомляю про ліквідацію себе як фізичної особи-підприємця з 

07.05.2021р. 

Приймаю вимоги кредиторів за адресою: 62216, Харківська об-

ласть, Золочівський район, село Постольне, вул. Центральна, б. 5 до 

вищезазначеної дати.

Диплом  про здобуття освітньо-

го ступеня магістра та Додаток до 

нього, виданий Київським Націо-

нальним Економічним Універси-

тетом ім. Вадима Гетьмана на ім’я 

Капралової Ірини Сергіївни, 

вважати втраченими.

Спадкоємців 

МІНЯЙЛА ВОЛОДИМИРА 

ВАСИЛЬОВИЧА, 

померлого 07.09.2020 року, про-

симо з’явитися до 4 Харківської 

держнотконтори, вул. Мельнико-

ва, 2 до 20.04.2021 року.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 24 березня 2021 р. № 238 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України 
від 5 червня 2019 р. № 483

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483 

«Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на учас-
ників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів 
у процесі функціонування ринку електричної енергії» (Офіційний вісник Украї-
ни, 2019 р., № 49, ст. 1658; 2020 р., № 67, ст. 2154, № 71, ст. 2260; 2021 р., № 4, 
ст. 220), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 березня 2021 р. № 238

ЗМІНИ,  
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 5 червня 2019 р. № 483

1. У пункті 2 постанови цифри і слова «31 березня 2021 року» замінити циф-
рами і словами «1 травня 2021 року».

2. У Положенні про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку 
електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі 

живачі (цілі споживання), визначені в абзацах одинадцятому — чотирнадцято-
му пункту 13 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» зазначеного За-
кону (далі — побутові споживачі).»;

2) пункт 9 виключити;
3) у додатку 2 до Положення:
у пункті 5 слово «прогнозної» виключити, а слово «дані» замінити словами 

«обсяги споживання електричної енергії побутовими споживачами»;
абзац другий пункту 7 викласти в такій редакції:
«Постачальник надсилає не пізніше 11 числа місяця, що настає за розрахун-

ковим, замовнику з накладенням кваліфікованого електронного підпису упо-
вноваженої особи акт приймання-передачі послуг, складений на підставі фак-
тичних обсягів споживання електричної енергії побутовими споживачами та 
ціни на електричну енергію, за якою замовник здійснює продаж електричної 
енергії постачальнику, яка розрахована відповідно до Положення про покла-
дення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для за-
безпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку елек-
тричної енергії.»;

4) додаток 3 до Положення викласти в такій редакції:
«Додаток 3 

до Положення 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 24 березня 2021 р. № 238)

ФІКСОВАНІ ЦІНИ 
на електричну енергію для побутових споживачів

1. Фіксована ціна на електричну енергію для побутових споживачів стано-
вить:

Фіксована ціна на електричну енергію,  
в копійках за 1 кВт·год

2. Фіксована ціна, визначена у пункті 1 цього додатка, застосовується до 
електричної енергії, що купується у постачальників універсальних послуг та 
споживається:

1) індивідуальними та колективними побутовими споживачами, зокрема:
у гуртожитках, що розраховуються з енергопостачальною організацією за 

загальним розрахунковим засобом обліку в частині споживання електричної 
енергії фізичними особами для задоволення власних побутових потреб, які не 
включають професійну та/або господарську діяльність;

у багатоквартирних житлових будинках (в тому числі гуртожитках) на тех-
нічні цілі (роботу індивідуальних теплових пунктів, котелень, ліфтів, насосів та 
замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквар-
тирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і но-
мерних знаків;

у дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гараж-
но-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення те-
риторії;

2) юридичними особами, які є власниками (балансоутримувачами) майна, 
що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб 
(містечок із збірних модулів, гуртожитків, оздоровчих таборів, будинків відпо-
чинку, санаторіїв, пансіонатів, готелів тощо), у частині задоволення побутових 
потреб внутрішньо переміщених осіб;

3) релігійними організаціями в частині споживання електричної енергії для 
задоволення комунально-побутових потреб.

3. За наявності обліку споживання електроенергії за періодами часу розра-
хунки побутових споживачів проводяться за фіксованою ціною на електричну 
енергію, визначеною у пункті 1 цього додатка, із застосуванням таких коефіці-
єнтів (за вибором споживача):

1) за двозонним диференціюванням за періодами часу:
0,5 ціни в години нічного мінімального навантаження енергосистеми  

(з 23-ї до 7-ї години);
повна фіксована ціна у інші години доби;
2) за тризонним диференціюванням за періодами часу:
1,5 фіксованої ціни в години максимального навантаження енергосистеми  
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6..11

2..-3
6..11
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3..8

2..-3
5..10

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 26 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -1 -6 +6 +11 Черкаська 0 -5 +5 +10
Житомирська 0 -5 +5 +10 Кіровоградська +2 -3 +6 +11
Чернігівська 0 -5 +5 +10 Полтавська +2 -3 +5 +10
Сумська -1 -6 +6 +11 Дніпропетровська +2 -3 +4 +9
Закарпатська -1 -6 +8 +13 Одеська -2 +3 +3 +8
Рівненська -1 -6 +5 +10 Миколаївська +2 -3 +3 +8
Львівська -1 -6 +4 +9 Херсонська -2 +3 +2 +7
Івано-Франківська -2 -7 +5 +10 Запорізька +2 -3 +1 +6
Волинська 0 -5 +6 +11 Харківська +1 -4 +5 +10
Хмельницька -1 -6 +4 +9 Донецька -2 +3 +3 +8
Чернівецька -5 -10 +4 +9 Луганська +2 -3 +4 +9
Тернопільська 0 -5 +5 +10 Крим +2 -3 +3 +8
Вінницька +1 -4 +6 +11 Київ -2 -4 +7 +9

Укргiдрометцентр

Google планує випустити 
бета-версію нової 
операційної системи Fuchsia
МОЗОК ҐАДЖЕТІВ. Скільки часу залишилося «жити» 
смартфонам на Android

Ярослав САДОВИЙ, 
«Урядовий кур’єр»

Google активно розробляє 
нову операційну систе-

му Fuchsia, яка в перспек-
тиві замінить Android. Ком-
панія вже підготувала бе-
та-версію системи розроб-
ників, тож уже можна го-
ворити про початок тесту-
вання Fuchsia. Який  ви-
гляд матиме нова операцій-
на система і що її відрізняє 
від попередньої розробки 
Google, з’ясовував «Урядо-
вий кур’єр».

Fuchsia вже пройшла вну-
трішнє тестування корпо-
рації, яке розпочалося на-
прикінці минулого року, і її 
перша бета-версія стане до-
ступною для сторонніх роз-
робників, повідомляє портал 
9to5Mac. Google розробляє 
цю операційну систему при-
наймні з 2016 року. Очіку-
ють, що вона стане заміною 
Android, перша версія якої 
побачила світ 2008-го. 

Потреба створення 
Fuchsia постала у зв’язку  з 
появою нових персональних 
пристроїв, пов’язаних з ін-
тернетом, тобто тих, які ма-
ють вихід у мережу. Опера-
ційну систему розробляють 
для великої кількості при-
строїв — від комп’ютерів і 
телефонів до систем вірту-
альної і доповненої реаль-
ності. Вона має зв’язати їх у 
єдину екосистему, схожу на 
яблучну iOS. Це поліпшить 
конкурентоспроможність 
Google на тлі головного кон-
курента Apple.

Хоч на частку Android 
припадає 85% ринку мобіль-
них пристроїв, в операцій-
ної системи iOS є переваги у 
продуктивності, захисті ін-
формації й інтеграції з усі-
ма пристроями Apple. Важ-
ливий чинник — доступність 
оновлень. Коли виходить но-
ва версія iOS, більшість влас-
ників iPhone оперативно 
оновлюють операційну сис-
тему. А нових версій Android 
не підтримують застарі-
лі пристрої, тому тільки 10% 
користувачів отримують до-
ступ до оновлень.

Цікаво, що попри тривале 
розроблення, Google протя-
гом багатьох років прихову-
вала подробиці про Fuchsia. 
Тому ЗМІ відомі лише де-
які факти про неї. Основна 
відмінність цієї операцій-
ної системи — ядра, на яких 
вони базуються. У Fuchsia є 
власне ядро Zircon, яке спів-
робітники Google написали з 
нуля. Android базується на 
ядрі Linux.

Розроблення графічно-
го інтерфейсу з кодовою на-
звою Armadillo заверши-
лося 2017 року, він нагадує 
дизайн сучасного Android. 
На початку 2019-го завдя-
ки вбудованій в операцій-
ну систему модифікованій 
версії середовища Android 
Runtime розробникам вда-
лося запускати на Fuchsia 
Android-додатки. Тому це 
може свідчити про намір 
Google замінити стару опе-
раційну систему.

2019 року глава напрямів 
Android і Chrome OS компа-

нії Хіроші Локхаймер зая-
вив, що Google не розглядає 
Fuchsia як заміну цих плат-
форм, однак думка компа-
нії про це могла змінити-
ся. Нова інформація про се-
кретну операційну систему 
з’явилася лише на початку 
грудня 2020-го. Тоді корпо-
рація підтвердила, що робо-
та над проєктом триває, по-
при пандемію. Тоді Google 
розповіла про свої подаль-
ші плани щодо розроблення 
Fuchsia. Американська кор-
порація збирається працю-
вати над створенням драй-
верів під різні пристрої, по-
ліпшенням продуктивнос-
ті файлових систем і дода-
ванням нових можливос-
тей взаємодії людей з обме-
женими можливостями з ін-
терфейсом операційної сис-
теми.

Поки що не відомо, ко-
ли Fuchsia стане доступною 

для масового споживача. 
Однак якщо проводити па-
ралель з Android, то можна 
говорити, що це відбудеться 
через пів року після виходу 
бета-версії. 2018-го іноземні 
ЗМІ повідомляли, що голо-
вна мета розробників нової 
операційної системи  — по-
вна заміна Android. За по-
передніми прогнозами, пе-
рехід з Android на Fuchsia 
має завершитися до 2023 
року.

«Відхід від Android дасть 
змогу Google розпочати все 
з нуля і уникнути всіх по-
милок, яких вона припус-
тилася десять років тому», 
— заявив співзасновник ме-
сенджера Confide Джеф-
рі Гросман. За його словами, 
нова операційна система до-
поможе компанії поверну-
ти колишній вплив серед ви-
робників техніки і розробни-
ків додатків.

Епідемія на смартфонах Android
Багато користувачів смарт-

фонів на Android отрима-
ли вранці 23 березня або вно-
чі дивні сповіщення, що пові-
домляють про припинення ро-
боти додатків. Додатки не від-
криваються, видають помил-
ки тощо. Серед них такі важ-
ливі, як Gmail, численні бан-
ківські, Google Pay та багато 
інших.

Скарги на дивну поведінку 
додатків з’явилися в соціаль-
ній мережі Twitter і на новинно-
му соціальному ресурсі Reddit, 
їх підтверджує DownDetector. 
Особливо багато скарг на збої 
— від користувачів смартфо-
нів Samsung, зокрема флаг-
манських серій Galaxy S20, 
Galaxy S21, Galaxy Note20, а 
також популярних Galaxy A50 
і A70.

На офіційній сторінці Google 
про доступність сервісів Google 

Workspace повідомляють, 
що компанія про проблему 
знає і розв’язує її. Google 
уже підтвердила, що про-
блема пов’язана із систем-
ним додатком WebView, що 
відповідає за відкриття веб-
сторінок у додатках, які й 
призводять деякі додатки на 
Android до краху.

У мережі як тимчасове рі-
шення ентузіасти пропону-
ють видалити оновлення 
WebView, фактично взявши 
за основу заводські нала-
штування. Це можна зроби-
ти через Google Play Store і 
зі списку встановлених до-
датків у налаштуваннях 
смартфона. 

Видаляти сам додаток не 
варто, тільки оновлення. Це 
рішення працює не в 100% 
випадків, але в багатьох ко-
ристувачів.

З милим  
і в калюжі рай

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ЛЕБЕДИНА ВІРНІСТЬ. Пара білих лебедів-красенів нещо-
давно оселилася в селі Переділи Рівненського району. Що ж 
тут особливого, скажете, адже надворі весна! А те, що жи-
вуть лебідь із лебідкою у звичайнісінькій калюжі, яка утвори-
лася на полі, щойно розтанув сніг. І схоже, почуваються тут 
цілком комфортно.

Місцеві не пригадують, щоб у їхньому селі жили лебеді. Та 
ще й у такій, з дозволу сказати, водоймі. Проте щиро раді-
ють їхній появі. І вкотре переконуються: оспівана в народі ле-
бедина вірність дає змогу і в калюжі зорі рахувати. Оскіль-
ки ж їжі на полі ще мало, а в імпровізованій водоймі немає 
водоростей, люди залюбки підгодовують пару зерном. Адже 
годувати хлібом забороняють орнітологи.   

До речі, більше граційних птахів можна побачити на межі 
Рівненської та Хмельницької областей поблизу Острога. Тут 
на охолоджувальній водоймі Хмельницької АЕС, яка не за-
мерзла навіть у люті морози, зимує добра сотня лебедів. 
Птахи зовсім не бояться людей, навпаки, щойно побачать їх, 
підпливають, щоб поживитися.

Бета-версія Fuchsia замінить Android, якому уже 12 років

Схема, як видалити оновлення додатка WebView
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