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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 29 березня 2021 року
USD 27.9679 EUR 32.9532 RUB 3.6828 / AU 48267.84 AG 699.3 PT 32573.93 PD 73831.34

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

Міністр закордонних справ про безпідставність 
звинувачень щодо індійського препарату  

Стратегія всеосяжної 
оборони 

ВІДПОВІДЬ АГРЕСОРОВІ. Рішення РНБО від 25 берез-
ня 2021 року «Про Стратегію воєнної безпеки України» ввів у 
дію указом Президент Володимир Зеленський. Таку стратегію 
в Україні підготовлено вперше — документ оборонного плану-
вання із забезпечення реалізації державної політики в галузі 
оборони та визначення шляхів реалізації пріоритетів держав-
ної політики у воєнній сфері, галузях оборони та військового 
будівництва.

Стратегія передбачає запровадження комплексного підхо-
ду до оборони в умовах воєнної загрози національній безпеці, 
пов’язаної з використанням гібридних методів.

Всеосяжна оборона відповідає закріпленому Статутом ООН 
суверенному невід’ємному праву кожної держави на самообо-
рону від агресії та не має на меті досягнення воєнного паритету 
з агресором — Російською Федерацією, а передбачає підтри-
мання балансу та поєднання воєнних і невоєнних засобів без-
пеки України, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Реалізація cтратегії сприятиме інтеграції України у євроат-
лантичний безпековий простір і набуттю членства в НАТО. 

ДМИТРО КУЛЕБА:

ЦИФРА ДНЯ

34,72 млн тонн 
зерна експортовано з початку 

маркетингового року (липень 2020 — 
червень 2021). Це на чверть менше,  

ніж торік на аналогічну дату

«Ми аналізували закиди на 
адресу вакцини CoviShield, 

і є підстави вважати, 
що в різних країнах 

триває цілеспрямована 
інформаційна атака 
саме на цю вакцину».

Влада підтримає 
співгромадян фінансово

ВИКЛИКИ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ. Заплановано поновити 
компенсаційні виплати найманим працівникам  
та фізособам-підприємцям 
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СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

У неділю, 28 березня 2021 року,  
о третій годині за київським часом 
переведенням годинникової 
стрілки на одну годину вперед 
запроваджується літній час

АКТУАЛЬНО

Лауреат Шевченківської премії 
2021 року письменниця Оксана 
Луцишина розповідає про свій 
шлях до визнання, погляди  
і творчість
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2021 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 32 грн . . . . . . . . . . . . 57 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 96 грн . . . . . . . . . . 171 грн

на 6 місяці . . . . . . . 192 грн . . . . . . . . . . 342 грн

Триває 
передплата 
на 2021 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

ЦИТАТА ДНЯ

На це спрямовано президентський законопроєкт № 5300, який внесено до Верховної Ради як першочерговий 
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ДОКУМЕНТИ

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

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

КАДРОВІ ПИТАННЯ
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

звільнив:
ЧЕРЕН Ольгу Миколаївну — з  посади голови Турійської районної державної ад-

міністрації Волинської області згідно з поданою нею заявою;
ЦАПА Володимира Дмитровича — з  посади голови Мелітопольської районної 

державної адміністрації Запорізької області відповідно до пункту 6 частини другої 
статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ТАБАНЕЦЬ Жанну Петрівну — з посади голови Калуської районної державної ад-
міністрації Івано-Франківської області згідно з поданою нею заявою;

ВЛАСЮКА Леоніда Петровича — з посади голови Здолбунівської районної дер-
жавної адміністрації Рівненської області відповідно до пункту 6 частини другої стат-
ті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

РЕПЕТУ Володимира Ярославовича — з посади голови Ставищенської районної 
державної адміністрації Київської області відповідно до частини другої статті 8 За-
кону України «Про місцеві державні адміністрації» ;

ПОЛІЩУК Аллу Іванівну — з посади голови Кропивницької районної державної 
адміністрації Кіровоградської області у зв’язку із закінченням строку повноважень 
Президента України;

РАЇНУ Юрія Івановича — з посади голови Краснокутської районної державної ад-
міністрації Харківської області згідно з поданою ним заявою;

ДМИТРІВА Владислава Мирославовича — з посади голови Березнегуватської ра-
йонної державної адміністрації Миколаївської області згідно з поданою ним заявою;

ПАТОЄВА Сергія Васильовича — з посади голови Апостолівської районної дер-
жавної адміністрації Дніпропетровської області відповідно до пункту 6 частини дру-
гої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

КУЧКІНУ Олександру Вікторівну — з посади голови Васильківської районної дер-
жавної адміністрації Дніпропетровської області відповідно до пункту 6 частини дру-
гої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ДРИШЛЮКА Віктора Анатолійовича — з посади голови Верхньодніпровської ра-

КУТНЬОГО Сергія Вікторовича — з посади голови Межівської районної держав-
ної адміністрації Дніпропетровської області відповідно до пункту 6 частини другої 
статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ФАЙЗУЛЛІНУ Юлію Ядгарівну — з посади голови Петриківської районної дер-
жавної адміністрації Дніпропетровської області відповідно до пункту 6 частини дру-
гої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

КОЗУНЕНКА Петра Анатолійовича — з посади голови Петропавлівської районної 
державної адміністрації Дніпропетровської області відповідно до пункту 6 частини 
другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

АВАНІСОВА Анатолія Володимировича — з посади голови Покровської районної 
державної адміністрації Дніпропетровської області відповідно до пункту 6 частини 
другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ІБРАГІМОВА Юсіфа Вагіфовича — з посади голови Софіївської районної дер-
жавної адміністрації Дніпропетровської області відповідно до пункту 6 частини дру-
гої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

САЛІЖЕНКО Людмилу Миколаївну — з посади голови Царичанської районної 
державної адміністрації Дніпропетровської області відповідно до пункту 6 частини 
другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

БОРИСЕНКА Юрія Васильовича — з посади голови Юр’ївської районної держав-
ної адміністрації Дніпропетровської області відповідно до пункту 6 частини другої 
статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

КОВАЛЕНКА Олександра Володимировича — з посади голови Срібнянської ра-
йонної державної адміністрації Чернігівської області відповідно до пункту 6 частини 
другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

БРИТКОВА Максима Сергійовича — з посади голови Ананьївської районної дер-
жавної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

БАЙЛУКА Дениса Олександровича — з посади голови Арцизької районної дер-
жавної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ДЕМ’ЯНЕНКА Олександра Сергійовича — з посади голови Великомихайлівської 

КРІСАНОВА Дмитра Валерійовича — з посади голови Кодимської районної дер-
жавної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ДРАГАНА Дениса Ігоровича — з посади голови Миколаївської районної держав-
ної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 За-
кону України «Про місцеві державні адміністрації»;

БУЙНЕНКО Наталю Володимирівну — з посади голови Окнянської районної дер-
жавної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЮДОВА Вадима Федоровича — з посади голови Ренійської районної державної 
адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації»;

СТЕПАНЕНКА Сергія Васильовича — з посади голови Савранської районної дер-
жавної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ОРЕХІВСЬКОГО Володимира Даниловича — з посади голови Тарутинської район-
ної державної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої 
статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ГОРДІЄНКА Петра Івановича — з посади голови Ширяївської районної державної 
адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЗУБОВУ Маргариту Володимирівну — з посади голови Талалаївської районної 
державної адміністрації Чернігівської області відповідно до пункту 6 частини другої 
статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації.

призначив:
ВАЩУК Ольгу Петрівну — головою Камінь-Каширської районної державної адмі-

ністрації Волинської області;
ЧЕРЕН Ольгу Миколаївну — головою Ковельської районної державної адміні-

страції Волинської області;
СУДАКОВА Ігоря Ігоровича — головою Мелітопольської районної державної ад-

міністрації Запорізької області;
ТАБАНЕЦЬ Жанну Петрівну — головою Калуської районної державної адміні-

страції Івано-Франківської області;
ЛЄДНІКА Олега Вікторовича — головою Кременчуцької районної державної ад-

міністрації Полтавської області;

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., 6.04.2021р.

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 доку-
менти,  
які підтверджують 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 подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза 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 на-
слідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — стат-

тею 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., 6.04.2021р.

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 Валентинович
вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, Дніпропетровська 
обл., 
52210 

Додатково просимо надати паспорт та інші докумен-
ти, які підтверджують 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 подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза 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 на-
слідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — стат-

тею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста,  
перекладача і експерта — статтею 327  КПК України.

19.02.2021 р. компанією «СКАНІЯ СВ АБ» 
(реєстраційний номер 5560840976) при-
йнято рішення про ліквідацію представни-
цтва компанії «СКАНІЯ СВ АБ» (ЄДРПОУ 
20024416) та вивільнення працівників пред-
ставництва. Строк заявления кредиторами 
своїх вимог — протягом двох місяців з дня 
опублікування цього повідомлення. Пись-
мові вимоги приймаються ліквідатором за 
адресою: вул. Київська, буд. 37, село Ка-
линівка, Макарівський район, Київська об-
ласть, 08004.

Розшукуються спадкоємці 
ВОДОП’ЯНОВА 

ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА, 
07 березня 1941 року 

народження, померлого 02 жовтня 2020 
року, проживав: м. Перевальськ Луган-
ської області, вулиця Іртишська, буд. 20, 
кв. 2.

Прошу спадкоємців з’явитися до но-
таріальної контори за адресою: 61153, м. 
Харків, просп. Ювілейний, буд. 56, кім. 
312, протягом місяця від публікації, Тел. 
+380572623023, +380577516435. Нотаріус
Мітякіна С.З.

Втрачене свідоцтво про право власнос-
ті серія САА № 195806 на квартиру за адре-
сою: м. Київ, вул. Андрія Головка, б.31, кв. 
26, видане Головним Управлінням житлово-
го забезпечення 08 жовтня 2004 року, м. Ки-
їв, на прізвище Єременко Юрія Миколайови-
ча, вважати недійсним. 

Південно-західне міжобласне територіальне відділення Антимоно-
польного комітету України повідомляє, що 16.10.2020 року адміністра-
тивною колегією відділення прийнято рішення №72/52-р/к у справі 
№03-17/07-20 про закриття провадження у справі.

Південно-західне міжобласне територіальне відділення Антимоно-
польного комітету України повідомляє, що адміністративною колегі-
єю відділення 30.10.2020 року розпорядженням №72/43-рп/к розпоча-
то розгляд справи №72/42-20 відносно TOB «Подільський Будмонтаж» 
(ідентифікаційний код — 42871707), TOB «Спецбудстроймонтаж» (іден-
тифікаційний код — 40946026).

Південно-західне міжобласне територіальне відділення Антимоно-
польного комітету України повідомляє, що адміністративною колегі-
єю відділення 13.11.2020 року розпорядженням №72/45-рп/к розпоча-
то розгляд справи №72/43-20 відносно TOB «М ЕНД Б СМАРТ АСІСТЕН» 
(ідентифікаційний код — 40954000) , TOB «АІХ» (ідентифікаційний код 
— 40688139).

Південно-західне міжобласне територіальне відділення Антимоно-
польного комітету України повідомляє, що адміністративною колегією 
відділення 15.01.2021 року розпорядженням №72/01-рп/к розпочато 
розгляд справи №72/01-21 відносно ПП «Екоенергія плюс» (ідентифі-
каційний код — 39418164) , ФОП Волощук М.К. (ідентифікаційний код 
— 2147212176).

Південно-західне міжобласне територіальне відділення Антимоно-
польного комітету України повідомляє, що адміністративною коле-
гією відділення 29.01.2021 року розпорядженням №72/11-рп/к роз-
почато розгляд справи №72/10-21 відносно ФОП Ямполь В.В. (вул. 
Кам’янецька, 60/2, кв. 23, м.Хмельницький).

Південно-західне міжобласне територіальне відділення Антимоно-
польного комітету України повідомляє, що адміністративною колегі-
єю відділення 12.02.2021 року розпорядженням №72/15-рп/к розпоча-
то розгляд справи №72/14-21 відносно TOB «Укртехремонт» (ідентифі-
каційний код — 40381599), TOB «Рембудтехнологія» (ідентифікаційний 
код — 34292350).

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
ПІДОЗРЮВАНОГО

при здійсненні спеціального 
досудового розслідування

Підозрюваному Лаврентьєву Дмитру 
Миколайовичу, 30.12.1968 р.н., який за-
реєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, м. Добропілля, вул. Лугансько-
го, буд. 23, кв. 19, та фактично прожи-
ває за адресою: м. Донецьк, пр-т Іллі-
ча, буд. 16, кв. 71, на підставі ст.ст. 133, 
135, 139, 297-5 КПК України, Вам необ-
хідно з’явитися 30.03.2021 в період ча-
су з 09:00 до 14:00 до каб. № 10 слідчо-
го відділу 2 управління (з дислокацією у 
м. Маріуполь Донецької області) Голов-
ного управління Служби безпеки Украї-
ни в Донецькій та Луганській областях, 
до старшого слідчого в ОВС Фесенка Ста-
ніслава Сергійовича, за адресою: Доне-
цька область, м. Маріуполь, вул. Мор-
ських Десантників, 20, для ознайомлення 
з матеріалами кримінального проваджен-
ня, а також вручення обвинувального ак-
та та реєстру матеріалів досудового роз-
слідування по кримінальному проваджен-
ню № 22021050000000065, внесеному до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань 
23.02.2021, за ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27,  
ч. 1 ст. 263 КК України, як підозрюваному.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
ПІДОЗРЮВАНОГО 

при здійсненні спеціального 
досудового розслідування

Громадянин Баландін Олександр Іва-
нович, 12.02.1963 року народження, за-
реєстрований за адресою: Донецька об-
ласть м. Новоазовськ, вул. 60 років 
СРСР, буд.104, на підставі ст. ст. 133, 135, 
139, 297-5 КПК України, Вам необхідно 
з’явитись 31.03.2021 о 10 год. 00 хв. до 
слідчого відділу 2 управління (з дислока-
цією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ 
СБУ в Донецькій та Луганській областях, 
до старшого слідчого-криміналіста Авє-
ріна П.Є. за адресою: Донецька область, 
м. Маріуполь, вул. Морських Десантни-
ків, буд. 20, для допиту Вас як підозрюва-
ного, ознайомлення з матеріалами кримі-
нального провадження, отримання обви-
нувального акта та реєстру матеріалів при 
здійсненні спеціального досудового роз-
слідування у кримінальному провадженні 
№22019050000000231 від 22.10.2019 за 
ч.2 ст.110  КК України. 

У разі неприбуття на виклик або ухи-
лення від явки на виклик настають наслід-
ки, передбачені ст.139 КПК України.

Повістка про виклик обвинуваченого 
в судове засідання

Обвинувачений Аверін Костянтин Єв-
генійович, 22.01.1985 року народження, 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 KK України, відповідно до вимог 
ст. 323 КПК України, викликається в судо-
ве засідання, яке відбудеться 05.04.2021 
о 16.10 год. у приміщенні Октябрського 
районного суду м. Полтави за адресою:  
м. Полтава, вул. Навроцького, 5, для учас-
ті в судовому засіданні як обвинувачений.

Обвинувачений Аверін К.Є. зареєстро-
ваний за адресою: Луганська область,  
м. Хрустальний (Красний Луч), вул. Нова, 
6, кв. 59.

Поважні причини неприбуття особи на 
виклик до суду передбачені ст. 138 КПК 
України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого 
передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Після опублікування оголошення в пре-
сі обвинувачений вважається повідомле-
ним про дату, час та місце розгляду спра-
ви.

Суддя В.М. Микитенко

18.03.2021 року Загальними зборами 
учасників Товариства з обмеженою від-
повідальністю «ФОРПОСТ-С» (далі — То-
вариство) було прийнято рішення про ви-
діл з товариства нової юридичної особи 
— Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «ЧАТУРАНГА», і відповідно, части-
на прав та обов’язків Товариства за роз-
подільчим балансом переходять до но-
воствореного товариства, відповідно до 
статті 109 Цивільного кодексу України та 
статей 47, 54 та 55 Закону України «Про 
товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю».

19.03.2021 Національний банк України 

прийняв рішення про виключення з Дер-

жавного реєстру фінансових установ ПТ 

ЛОМБАРД «ЛЕГКІ ГРОШІ» КОТОВ І ХОЛЬ-

ЧЕНКОВ» (код за ЄДРПОУ 40299599), ПТ 

«КАУЛЬКО О.Б., КОРШУНОВ Ю.М. «ЛОМ-

БАРД УСПІХ» (код ЄДРПОУ 36371548), 

ТОВ «ФК «ПРОІНВЕСТО» (код ЄДРПОУ 

40122676), ТОВ «ФК «ТРЕЙДГРУП» (код 

за ЄДРПОУ 40340589), ТОВ «ФІНПРО-

ТЕКТ» (код за ЄДРПОУ 43004129) на під-

ставі поданих ними заяв.

Розшукуються спадкоємці 

ПАСЮК МИКОЛИ ОЛЕКСАНДРОВИЧА,  

08 грудня 1949 р.н., 

який помер 21 січня 2021 року. Мож-

ливим спадкоємцям звертатись до ро-

бочого місця приватного нотаріуса Ки-

ївського міського нотаріального округу 

Босої Юлії Петрівни за адресою: м. Київ, 

вулиця Дяченка, 8, тел. (094) 927-99-89, 

222-93-15;  електронна пошта — ulia_

bosa@ukr.net

Слідчим управлінням ГУНП в Запо-

різькій області викликається підозрю-

ваний: Панкєєв Володимир Вікторович, 

12.01.1957 р.н., якому необхідно термі-

ново з’явитися за адресою: м. Запоріж-

жя, вул. Матросова, буд.29, для прове-

дення процесуальних дій у кримінально-

му провадженні № 12020080000000073.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 28 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -1  +4 +7  +12 Черкаська -1  +4 +8  +13
Житомирська 0  +5 +5  +10 Кіровоградська -1  +4 +8  +13
Чернігівська -1  +4 +7  +12 Полтавська -1  +4 +7  +12
Сумська -1  +4 +7  +12 Дніпропетровська -1  +4 +8  +13
Закарпатська +1  +6 +6  +11 Одеська 0  +5 +10  +15
Рівненська 0  +5 +5  +10 Миколаївська 0  +5 +9  +14
Львівська +1  +6 +5  +10 Херсонська -1  +4 +8  +13
Івано-Франківська 0  +5 +4  +9 Запорізька -1  +4 +7  +12
Волинська 0  +5 +5  +10 Харківська -1  +4 +7  +12
Хмельницька 0  +5 +4  +9 Донецька -2  +3 +6  +11
Чернівецька 0  +5 +6  +11 Луганська -2  +3 +7  +12
Тернопільська 0  +5 +4  +9 Крим 0  +5 +8  +13
Вінницька -1  +4 +7  +12 Київ +1  +3 +9  +11

Укргiдрометцентр

Іспанські інженери винайшли 
вітряк майбутнього
НОУ-ХАУ. Пристрій не обертається, а тремтить, 
перетворюючи енергію вітру на електрику

Ярослав САДОВИЙ, 
«Урядовий кур’єр»

В Іспанії розробили ві-
тряк, який не використо-

вує обертові лопаті. За сло-
вами розробників, механізм 
простіший, безпечніший і де-
шевший за традиційні вітро-
генератори. Гігантські вітря-
ки, що давно стали символом 
альтернативної енергетики і 
їх багато встановлюють у різ-
них країнах, у майбутньому 
можуть поступитися місцем 
більш компактним, безпеч-
ним і ефективним пристро-
ям, які запропонували іспан-
ські винахідники.

Вітрова електроенергети-
ка — одна з небагатьох галу-
зей, яка зростала навіть кри-
зового 2020 року. За підра-
хунками аналітиків компанії 
BloombergNEF, торік у сві-
ті введено в експлуатацію ві-
трових установок рекордною 
потужністю 96,7 гігават, що 
на 59% більше, ніж 2019-го.  
93% з них збудовано на су-
ші, спорудження морських 
вітряків зменшилося на 
13% порівняно з 2019 роком. 
Основ ний приріст припадає 
на нові генератори, введені в 
експлуатацію у США і Китаї.

Однак традиційні обер-
тові вітряки завбільшки де-
сятки метрів — не найкра-
щі пристрої для перетворен-
ня енергії вітру на електри-

ку, впевнені засновники іс-
панського стартапу Vortex 
Bladeless, які запропонували 
оригінальну модель генера-
тора. Дизайн їхньої установ-
ки недавно підтримала нор-
везька державна енергетич-
на компанія Equinor, яка на-
звала проєкт одним із 10 пер-
спективних у галузі енерге-
тики.

Експериментальний зра-
зок заввишки 3 метри. Це 
витягнутий циліндр на ру-
хомій опорі, який здатний 
коливатися вперед-назад 
під дією вітру. Незвичайний 
дизайн вже привернув ува-
гу величезної кількості ко-
ристувачів сайту Reddit, де 
дотепники звернули увагу 
на його фалічну форму і на-
звали skybrator.

«Наша технологія має ха-
рактеристики, які дають змо-
гу використовувати місця, де 
традиційні вітряки не засто-
совують», — пояснив видан-
ню Guardian засновник стар-
тапу Давид Янез.

Принцип роботи пристрою 
заснований на утворенні осо-
бливого вихору позаду твер-
дих тіл, які обтікає потік пові-
тря. В основі щогли два кіль-
цеві магніти, що відштовху-
ються один від одного. Во-
ни повертають щоглу в по-
чаткове положення після на-
хилу. Внаслідок таких ру-
хів, частота яких залежить 

від сили вітру, і відбуваєть-
ся генерація електроенер-
гії. Основу щогли зроблено з 
вуглеволокна, термін служби 
якого понад 25 років. Оскіль-
ки немає обертових лопатей, 
пристрій тихіший, компакт-
ніший і дешевший в обслу-
говуванні, може легко адап-
туватися до зміни напрямку 
вітру.

Пристрій не замерзне під 
час зимових штормів, як це 
відбувалося з багатьма ві-
тряками у Техасі в лютому 
2020 року, адже в ньому не-
має обертового генератора. 
Як запевняють розробники, 
виробництво енергії на но-
вих вітряках буде на 30% де-
шевшим, ніж на традицій-
них здебільшого за рахунок 
низької вартості установки 
та її обслуговування.

«У нашому вітряку немає 
ні шестерень, ні гальм, ні під-
шипників, ні валів, — пояс-
нив Давид Янез. — Йому не 
потрібне дороге мастило, не-
має частин, які б зношували-
ся через постійне тертя».

Відтепер встановлювати 
нові генератори можна буде 
поблизу промислових і жит-
лових районів, де традицій-
ні вітряки зазвичай не вста-
новлюють через їхній шкід-
ливий вплив. Генератори 
можна встановлювати разом 
із сонячними панелями для 
окремих домогосподарств.

«Вони доповнюватимуть 
одне одного, оскільки сонячні 
панелі виробляють електри-
ку вдень, а швидкість вітру 
зазвичай зростає вночі, — 
каже винахідник. — Однак 
головна перевага нашої тех-
нології — зменшення впли-
ву на навколишнє середови-
ще, зовнішній вигляд, низь-
ка вартість в обслуговуван-
ні турбіни й дешева електро-
енергія».

Запропонований генера-
тор не становить небезпеки 
для перелітних птахів і тва-
рин. На думку фахівців, ма-
совий перехід на такі при-
строї і відмова від традицій-
них вітряків може зберегти 
життя птахів і кажанів, які 
гинуть від ударів об лопаті, 
що іноді розкручуються до 
300 км/год. Тільки у США з 
цієї причини, за підрахунка-
ми екологів, щорічно гине до 
500 тисяч різних видів птахів.

Нові вітряки не зашкодять 
людям, їх можна монтува-
ти на території, де вони пра-
цюють і живуть, адже шум 
від них має частоти, яких не 
сприймає людське вухо.

«Наша турбіна невелика і 
виробляє мало електроенер-
гії. Але ми шукаємо індустрі-
ального партнера для масш-
табування наших планів і 
спорудження 140-метрової 
установки потужністю 1 ме-
гават», —  пояснив Д. Янез.

Суецький канал 
на кілька тижнів 
заблокував корабель-
контейнеровоз

Олесь ГОРИЦВІТ 
для «Урядового кур’єра»

КИТ, ВИКИНУТИЙ НА БЕРЕГ. Фахівці спрогнозувати, доки в Су-
ецькому каналі перебуватиме контейнеровоз, який сів на мілину. 
Судно порівнюють із викинутим на берег китом. На його звільнен-
ня, кажуть вони, можуть знадобитися тижні. Навігацію суден у каналі 
призупинено, сповіщає Reuters. Правління Суецького каналу повідо-
мило, що Ever Given застряг через сильний вітер і пилову бурю. Над 
переміщенням судна працювали вісім буксирів, але зрушити з міс-
ця не змогли. Через цей інцидент зібралося 156 великих контейнеро-
возів, танкерів, які перевозять нафту і газ, балкерів, що транспорту-
ють зерно. Цей затор називають найгіршим в історії судноплавства.

«Судно схоже на величезного кита, викинутого на берег. Можли-
во, нам доведеться вивантажувати контейнери із судна і водночас 
звільняти його від піску», — заявив директор голландської компа-
нії, яка намагається звільнити корабель. Якщо ситуацію не вдасть-
ся швидко врегулювати найближчими днями, то суднам, які опини-
лися у пастці, доведеться змінювати маршрут і пливти навколо Аф-
рики, а це ще приблизно тиждень шляху. Поки що GPS-сигнал пока-
зує лише незначні зрушення в положенні загрузлого в мулі контей-
неровоза.

Триває звільнення 
найбільшого у світі 
400-метрового 
контейнеровоза Ever 
Given тоннажністю  
200 тисяч тонн

У найбільшого доісторичного птаха Австралії 
був великий череп, але маленький мозок

Орест ГОРЯНСЬКИЙ 
для «Урядового кур’єра»

ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ЕКСПЕРИ-
МЕНТ. У найбільшого австра-
лійського доісторичного птаха 
був надзвичайно великий череп, 
у якому не було місця для мозку. 
Таких висновків дійшли науковці 
з австралійського університету 
імені Фліндерса після вивчення 
скам’янілостей дроморніса стір-
тоні (Dromornis stirtoni), вимер-
лого майже 50 тисяч років то-
му, йдеться в повідомленні газе-
ти Daily Mail. За даними видан-
ня, науковці порівняли найдав-
ніші з виявлених скам’янілостей 
дроморнісів віком 24 мільйони 
років з більш ранніми зразками 
(віком 12 мільйонів і 7 мільйонів 
років). За допомогою нейтрон-
ної комп’ютерної томографії фа-
хівцям вдалося змоделювати 
череп вимерлого птаха і розра-
хувати обсяг його мозку. 

«Форма черепа свідчить, що 
дроморніси мали добре роз-
винений стереоскопічний зір із 
сприйняттям глибини просто-
ру. У них були великі фронталь-
ної орієнтації очі й надзвичайно 
масивний дзьоб», — цитує ви-
дання автора дослідження па-

леонтолога Уоррена Хендлі. На 
думку фахівців, дроморніс, який 
не літав, міг сягати трьох ме-
трів заввишки і важити майже  
600 кг. Птах харчувався фрукта-
ми і м’яким листям рослин. 

«Ці чудові птахи жили в лісах 
уздовж річок і озер на всій тери-
торії Австралії тривалий час. Од-
нак лише тепер ми оволоділи 
методами візуалізації, що дають 
змогу вивчити особливості мор-
фології цього викопного перна-
того, досі не відомі науці», — за-
значив палеонтолог.

Дослідники з’ясували, що мо-
зок дроморнісів дуже відрізняв-
ся від мозку сучасних птахів. За 
словами професора палеонто-
логії Тревора Ворті, вони покла-
далися на хороший зір, але на-
вряд чи були дуже кмітливими 
створіннями: «Дроморніс стір-
тоні був своєрідним еволюцій-
ним експериментом. Доісторич-
ний птах мав величезний дзьоб і 
чималий, але дуже незвичайний 
череп. Щоб вмістити всі м’язи, 
що давали змогу дзьобу рухати-
ся і функціонувати, череп витяг-

нувся вгору і став пласкішим, а 
мозок — сплющеним і стисну-
тим у невеликому просторі».

Австралійські дослідники за-
значають, що розміри дроморні-
сів за час існування виду то змен-
шувалися, то збільшувалися за-
лежно від змін клімату. «Нам не 
вдалося поки що знайти родичів 
дроморнісів серед сучасних пта-
хів, і велика частина їхньої біо-
логії залишається загадкою», — 
уточнив Тревор Ворті.
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Дроморніси — рід вимерлих 
птахів, що мешкали в Австра-
лії в середині міоценової епохи, 
майже 15 мільйонів років тому. 
Це один з найбільших птахів за 
всю історію Землі. Ці птахи на-
лежать до роду гусеподібних, 
але навряд чи вони були пред-
ками теперішніх курей і качок.

У птаха цього виду була довга  
шия і дуже вкорочені крила, які 
не давали йому змоги літати. 
Дроморніси були дуже швидки-
ми, мали потужні ноги і великий 
дзьоб, який зрізав стебла рослин, 
щоб пробиратися крізь зарості. 
Вважають, що вид повністю ви-
мер 40—50 тисяч років тому.

Дроморніси — найбільші на Землі птахи, які важили 
майже 600 кілограмів

ДОВІДКА «УК»
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