
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

СУБОТА, 3 КВІТНЯ 2021 РОКУ  №64 (6932)

4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 5 3

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 5 квітня 2021 року
USD 27.9555 EUR 32.8365 RUB 3.6748 / AU 48252.59 AG 679.74 PT 33518.64 PD 73802.52

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

Банків немає,  
а кошти слід знайти

АКТУАЛЬНО. Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса 
Шмигаля відбулося перше засідання міжвідомчої робочої групи 
з питань повернення активів збанкрутілих банків. «Консолідова-
ний погляд на проблему й стратегічне бачення — одні з основних 
завдань нашої робочої групи. Наша мета — розробити стратегію, 
яка відображатиме наше спільне бачення розв’язання цього пи-
тання. Дуже важливо дати старт цій роботі, оскільки цього від нас 
очікує суспільство», — зазначив Прем’єр-міністр.

Було розглянуто поточний стан справ із поверненням активів 
збанкрутілих банків, повідомляє департамент комунікацій Секре-
таріату Кабінету Міністрів. Ішлося про заходи, вжиті Фондом га-
рантування вкладів фізичних осіб для повернення активів збан-
крутілих банків, запропоновано кроки для прискорення й поліп-
шення роботи в цьому напрямі, зокрема з розроблення конкрет-
ного плану заходів з повернення активів колишніми акціонерами.

Прем’єр-міністр доручив учасникам міжвідомчої робочої групи 
підготувати пропозиції з розроблення консолідованої стратегії у 
питанні повернення активів збанкрутілих банків.

Вітання Прем’єр-міністра  
до Великодня християн  
західного обряду

ЦИФРА ДНЯ

963 млн грн
становить вартість об’єктів, приватизованих 

упродовж січня—березня на 377  
аукціонах, за даними Мінекономрозвитку 

Христос Воскрес!
Сердечно вітаю християн 

західного обряду зі Святом 
Воскресіння Господнього. Ат-
мосфера молитовного єднан-
ня в цей день зворушує своєю 
духовною величчю та переко-
нує нас у невідворотній пере-
мозі світла над темрявою, на-
дії над зневірою, радості над 
журбою.

У ці дні Пасхального Тор-
жества бажаю всім українцям 
Божої ласки й благословення, 
щирих, непідробних життє-
вих радощів. Миру й злагоди в 
кожній оселі.

Зі святом Великодня!

Зупинити 
російського окупанта 
можна лише разом

СВІТ ПІДТРИМУЄ УКРАЇНУ. Задля деескалації ситуації на Донбасі 
та в Криму вкрай важливо посилити міжнародний тиск  
на країну-агресора 
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РИНОК ПРАЦІ

На Тернопільщині «Людиною 
року» визнано медсестру 
Тетяну Дмитрів, яка працює 
в реанімації монастириської 
лікарні понад 20 років

COVID-19: НА ПЕРЕДНЬОМУ КРАЇ

Сумська обласна 
служба зайнятості 
гарантує підопічним 
працевлаштування і 
соціальний супровід
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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
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ОГОЛОШЕННЯ

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

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., 13.04.2021 р.

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

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

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

Додатково просимо надати паспорт та інші документи,  
які 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., 13.04.2021 р.

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

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

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

Додатково просимо надати паспорт та інші документи, 
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.

Інформація про проведення позачергових загальних зборів 
учасників Товариства з обмеженою Відповідальністю  

«ГОФ «Дар’ївська» (Код ЄДРПОУ 35937816)
Повідомляємо, що позачергові Загальні збори учасників Товариства з обмеже-

ною Відповідальністю «ГОФ «Дар’’ївська», ініційовані директором Корольовим В.А.  
відповідно до п. 8.7. Статуту ТОВ «ГОФ «Дар’ївська» відбудуться 05 травня 2021 р. 
об 11 годині 00 хвилин за адресою: 02160, місто Київ, вул. Харківське Шосе, 19.

Реєстрація учасників відбудеться з 10:00 до 10:30 у день та за місцем проведен-
ня зборів.

Для реєстрації учасники товариства повинні мати при собі паспорт (або інший 
документ, який посвідчує особу), представники учасників – паспорт та довіреність, 
оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Порядок денний позачергових загальних зборів учасників 
ТОВ «ГОФ «Дар’ївська»

1. Про звільнення з посади директора ТОВ «ГОФ «Дар’ївська» — Корольова В.А.;
2. Про обрання нового директора ТОВ «ГОФ «Дар’ївська»;
3. Про державну реєстрацію змін відомостей до ЄДР;
4. Інші організаційні питання.
Подати власні пропозиції та ознайомитися з матеріалами порядку денного учасни-

ки товариства можуть за адресою: 02160, м. Київ, вул. Харківське Шосе, 19.
Довідки за телефоном: +380504775633.

Приватний нотаріус Сумського район-
ного нотаріального округу Сумської об-
ласті Хоменко О.В. повідомляє, що піс-
ля смерті 
КАВЦЕВИЧ ВАДИМА ЄВГЕНІЙОВИЧА,  

22 травня 1936 року народження, 
постійним місцем проживанням та реє-
страції якого було: село Шевченкове, ву-
лиця Лісова, будинок 1А Сумського ра-
йону Сумської області, який помер 06 
жовтня 2020 року, була відкрита спад-
кова справа.

Просимо всіх спадкоємців у строк до 
06 квітня 2021 року звернутися по пи-
танню прийняття спадщини до нотаріу-
са за адресою: 40035, місто Суми, про-
спект М. Лушпи, будинок 5, корпус 30, 
кв. 131, або за телефонами: (0542) 79-
57-39, 068-517-33-04, 099-422-73-04.

Адвокатське об’єднання «Кушнір, 
Яким’як та Партнери» повідомляє про 
розшук близьких родичів Володими-
ра Голоти (відомого також як Уол-
тер Влод зімєж Голота, який помер 01 
грудня 2018 року у місті Торонто, Ка-
нада), яких просимо звернутися про-
тягом одного місяця з дати опублі-
кування оголошення до АО «Кушнір, 
Яким’як та Партнери» (вул. Інститут-
ська, 19-В, офіс 40, Київ, 01021, Украї-
на, тел.: +380442535939).

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької об-
ласті перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесе-
ному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22020050000000205 
від 01.12.2020 року за обвинуваченням Пивоварова Равшана Рахмоновича 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 
110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Пивоварова Равшана Рахмоновича, 
08.09.1989 р. н., який зареєстрований за адресою: Донецька область,  
м. Костянтинівка, вул. Космонавтів, буд. 4, кв. 10, для участі в підготовчо-
му судовому засіданні, яке відбудеться 09 квітня 2021 року об 11 годині 30 
хвилин, у приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької 
області за адресою: 85110, м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 157, кор-
пус 2, зал судового засідання № 7.

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його 
у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення 
спеціального досудового розслідування чи спеціального судового прова-
дження.

Суддя Орчелота A.B
Повістка про виклик обвинувачених в судове засідання та інформація  

про процесуальні документи, що підлягають врученню їм 
В провадженні колегії суддів Вищого антикорупційного суду у складі Федорак Л.М. (головуюча), 

суддів Строгого І.Л., Маслова В.В. перебуває кримінальне провадження № 32013110110000482 стосов-
но обвинувачення Самоткала Едуарда Вікторовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, Костянецької Світлани Владиславівни у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, Костянецького Антона Геннадійовича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, Дмитренка Юрія 
Вікторовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

У зв’язку з цим у судове засідання викликаються наступні учасники кримінального провадження: 
обвинувачений — Самоткал Едуард Вікторович, останнє відоме місце проживання: вул. Драгомирова, 

16 Б, кв. 11, м. Київ, 
обвинувачена — Костянецька Світлана Владиславівна, останнє відоме місце проживання: м. Київ, просп. 

Академіка Палладіна, буд. 18/30, кв. 313, 
обвинувачений Костянецький Антон Геннадійович —  останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. 

Академіка Палладіна, буд. 18/30, кв. 313, 
обвинувачений Дмитренок Юрій Вікторович, останнє відоме місце проживання: м. Харків, вул. Ньюто-

на, буд. 115/2, кв. 65. 
Стосовно обвинувачених здійснюється спеціальне судове провадження.
Судове засідання відбудеться о 10 год. 30 хв. 13 квітня 2021 року, 16 год. 00 хв. 20 квітня 2021 року, 14 

год. 00 хв. 08 червня 2021 року, 14 год. 00 хв. 10 червня 2021 року, 14 год. 00 хв. 08 липня 2021 року за адре-
сою: місто Київ, проспект Перемоги, 41,  тел.:+38044-585-27-43, e-mail:inbox@vaks.gov.ua

Копії процесуальних документів, що підлягають врученню обвинуваченому Самоткалу Е.В., надсилають-
ся захисникам Алієву В.В., Йосипову А.А., Карпенку М.О., Трофименку В.М., Яровому А.Р., Глобі К.В., копії 
процесуальних документів, що підлягають врученню обвинуваченій Костянецькій С.В., надсилаються захис-
никам Охріменку В.В., Левковцю А.Ю., Алієву В.В., Третяченко О.В., копії процесуальних документів, що під-
лягають врученню обвинуваченому Костянецькому А.Г., надсилаються захисникам Левковцю А.Ю., Марке-
вичу В.Я., Третяченко О.В., копії процесуальних документів, що підлягають врученню обвинуваченому Дми-
тренку Ю.В., надсилаються захиснику Алієву В.В.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідомити суд про причини неявки, інак-
ше судовий розгляд кримінального провадження здійснюватиметься за його відсутності. 

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 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 за місцем проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подоро-

жі 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 повідомлення про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи за викликом.
Із моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери 

розповсюдження обвинувачені вважаються належним чином ознайомленими з її змістом.

ПОВІСТКА  
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської об-
ласті викликає як обвинуваченого Гаврилі-
шина Олексія Володимировича, 13.05.1975 
року народження, зареєстрованого за адре-
сою: Запорізька область, м. Приморськ, 
вул. Морська, 62/14, за матеріалами кри-
мінального провадження № 409/72/17-к, 
1-кп/425/27/21, на підставі обвинувально-
го акта відносно Гаврилішина О.В. за ч. 1 ст. 
258-3 КК України.

Обвинуваченому Гаврилішину О.В. необ-
хідно прибути до підготовчого судового за-
сідання, яке відбудеться 13 квітня 2021 року 
о 10 год. 30 хв. в приміщенні Рубіжансько-
го міського суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пре-
сі обвинувачений вважається повідомленим 
про дату, час та місце розгляду справи. У ра-
зі неявки обвинуваченого справу буде роз-
глянуто за його відсутності.

Суддя Козюменська  В.В.

П’ятою Харківською державною но-
таріальною конторою після померлого 
03.01.2020 р. 

ТИМОШЕНКА ЄВГЕНА БОРИСОВИЧА, 
01.10.1949 р.н., 

відкрито спадкову справу. Можливі спадко-
ємці запрошуються до нотаріуса за адресою: 
м. Харків, вул. Валентинівська, 27-Г.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає в якості 
обвинуваченого Цихиселі Левана Ростомовича, 25.02.1981 року на-
родження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, Антра-
цитівський р-н, м. Антрацит, вул. Кальницької, 5/65, за матеріалами 
кримінального провадження № 607/10933/17, 1-кп/425/11/21, на під-
ставі обвинувального акта відносно Цихиселі Л.Р. за ч. 2 ст. 28, ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Цихиселі Л.В. необхідно прибути до підготовчо-
го судового засідання, яке відбудеться 13 квіня 2021 року о 10 год. 
00 хв. в приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луган-
ська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважаєть-
ся повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неяв-
ки обвинуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя В.В. Козюменська

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає в якос-
ті обвинуваченого Пефтєєва Василя Павловича (останнє відоме міс-
це реєстрації: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, 
буд. 4-А, кв. 12) у судове засідання з розгляду кримінальної справи 
№428/116/21 за обвинуваченням Пефтєєва Василя Павловича, у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч.2 ст.110, ч.2 ст. 260 КК України, яке 
відбудеться 13.04.2021 року о 10 годині 40 хвилин у приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Друж-
би Народів, 19.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого передбачені 
ст. 139 КПК України, а також ст. 323 КПК України. У разі відсутності 
можливості прибути до суду у встановлений день та час, обвинува-
чений зобов’язаний повідомити про неможливість з’явлення до су-
ду шляхом подання заяви на адресу суду, в тому числі на офіційну 
електронну адресу суду: inbox@sdm.lg.court.gov.ua або на факс су-
ду (06452) 70-25-80.

Суддя  Олійник В.М.

Втрачений дублікат свідоцтва про право власності на жит-

ло, виданий 06.02.2003 р. за №ІІ-532-к на підставі розпоря-

дження відділу приватизації житла Дарницької РДА у м. Києві 

на квартиру №98 на вул. Горлівській, 38/40 в м. Києві, на ім’я 

Зайченка Ігоря Володимировича, 

вважати недійсним.

26.03.2021 Національний банк України прийняв рішення 

про виключення з Державного реєстру фінансових установ 

ТОВ «ФК «АНХЕЛЬ» (код за ЄДРПОУ 40505972) та ПРАТ «СТ 

«СТРОЙПОЛІС» (код ЄДРПОУ 25401697) на підставі поданих 

ними заяв

Розшукуються спадкоємці 
РОМАНЕНКО ОЛЕКСАНДРИ СТЕПАНІВНИ,  

1937 року народження, 
яка померла 03 лютого 2021 року та була зареєстрована за адресою: 
в м. Дніпро по вул. Суворова, буд. 15, кв. 6. Спадкоємцям необхідно 
з’явитись за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Тито-
ва, буд. 27, кв. 59, телефон +380962872336,приватний нотаріус Ан-
тонова Т.Є.

Розшукуються спадкоємці 
БАБІЙ  

ЯРОСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА,  
15.11.1960 р. н., 

померлого 11 серпня 2018 року.
Можливим спадкоємцям звертати-

ся до відокремленого підрозділу П’ятої 
Харківської міської державної нотарі-
альної контори за адресою: м. Харків, 
вул. Ярослава Мудрого, буд. 26.

Розшукуються спадкоємці 
РИБАЛЬЧЕНКО  

ОЛЕНИ ЛЕОНІДІВНИ,  
08.06.1981 р. н., 

померлої 01 квітня 2018 року. 
Можливим спадкоємцям звертати-

ся до відокремленого підрозділу П’ятої 
Харківської міської державної нотарі-
альної контори за адресою: м. Харків, 
вул. Ярослава Мудрого, буд. 26.

П’ятою Харківською державною 
нотаріальною конторою відкрито 
спадкову справу після померлого 
14.06.2011 року 

ШЕВЧЕНКА ЮРІЯ 
ОЛЕКСАНДРОВИЧА, 06.09.1961 р. н. 

Можливі спадкоємці запрошу-
ються до нотаріальної контори за 
адресою: 61146, м. Харків, вул. Ва-
лентинівська, 27-Г.

Вважати недійсним втрачений 

договір дарування квартири від 

14.01.2012 року за реєстровим но-

мером 6-77 , виданий Київською 

державною нотаріальною конто-

рою  № 2, обдаровувана Савицька 

Анюта Іванівна.

Втрачений судновий білет на 

судно «Колібрі РІБ 400», з реє-

страційним бортовим номером 

«ХРК-0221-К», судновласник Пав-

лов Дмитро Андрійович, 

вважати недійсним.

Втрачені суднові реєстраційні 

документи на судно «GTX LTD 300 

LM W/SOUND», з реєстраційним 

бортовим номером «ua 0554 MA», 

судновласник Шептицький Назар 

Романович, 

вважати недійсними.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області повідо-
мляє, що за адресою Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, 
каб. 202, 14.04.2021 року, о 10:00 год., відбудеться підготовче су-
дове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням 
Козуба Кирила Вікторовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. В підготовче су-
дове засідання викликаються обвинувачені Козуба Кирил Вікто-
рович (зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Єнакі-
єве, вул. Брайляна, буд. 28, кв. 4. В разі неможливості з’явитися 
до суду просимо повідомити про причини неможливості при-
буття в судове засідання. Справу розглядає головуючий суддя  
Феняк Олександр Романович.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької 
області знаходиться кримінальне провадження № 296/7349/17 за 
обвинуваченням Панька Романа Григоровича, 07.04.1974 року на-
родження, Байрачного Андрія Миколайовича, 04.07.1963 року наро-
дження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинувачених Панька Романа Григоровича, Бай-
рачного Андрія Миколайовича в судове засідання на 15 квітня 2021 
року о 10 годині 00 хвилин, яке відбудеться у приміщенні Костянти-
нівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Доне-
цька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя Стадченко О.В.

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого 

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового провадження викли-
кає як обвинувачену Надьон Зінаіду Гаврилівну, 22.07.1947 року народження, зареєстрова-
ну за адресою: м. Луганськ,  вул. Прохолодна, 5, за матеріалами кримінального провадження  
№ 1-кп/425/168/21, на підставі обвинувального акта відносно Надьон З.Г. за ч.1 ст. 109, ч. 2 
ст.110, ч.1 ст. ст. 258-3 КК України. Обвинуваченій  Надьон З.Г. необхідно прибути до підготов-
чого судового засідання, яке відбудеться о 10 годині 00 хвилин  15 квітня 2021 в приміщенні Ру-
біжанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34. Після опу-
блікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомленим про дату, час та міс-
це розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за його відсутності. 

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

Укргiдрометцентр

Ранній сезон цвітіння сакур у Японії побив 
тисячолітній рекорд

ЗМІНА КЛІМАТУ. Цвітіння 
японських вишень — надзви-
чайно красиве, але швидко-
плинне видовище. Японські са-
кури, цвітінням яких щовесни 
з’їжджаються милуватися ту-
ристи з усього світу, цього ро-
ку розквітли надзвичайно ра-
но. Японські науковці кажуть, 
що вперше за останні 1200 ро-
ків пік цвітіння сакур, які вважа-
ють символом весни, припав на 
26 березня. Попередній рекорд 
було встановлено 1409-го, коли 
розпал зафіксували 27 березня.

Архіви міста Кіото зберіга-
ють дані про святкування цвітін-
ня сакур, датовані ІХ сторіччям. 
Фахівці вважають, що ці записи 
свідчать про те, наскільки урба-
нізація та глобальне потепління 
вплинули на клімат. Архівні дані 
доводять, що приблизно з 1800 
року пік цвітіння сакур у Кіото 
поступово зміщувався із сере-
дини квітня до початку місяця. 

Японське метеорологічне 
агентство, яке щороку подає 
прогноз появи перших квітів на 
вишневих деревах і піку сезону 
цвітіння, стежить за 58 сакурами 

у всій країні. Науковці вважають, 
що дерева чутливі до перепадів 
температур і час їх цвітіння мо-
же надати цінні дані для вивчен-
ня кліматичних змін. Вони ствер-

джують, що сакури в Японії за-
цвітають так рано через вплив 
глобального потепління. 

За даними Японського ме-
теорологічного агентства, у Кі-

ото 2020 року середня темпе-
ратура березня підвищила-
ся до 10,6 градуса за Цельсі-
єм, 1953-го вона становила 8,6 
градуса.

Той, хто викликає 
страх, жив у 
Патагонії

ПРАДАВНІ ЧАСИ. На півдні Аргентини, у Патагонії, науков-
ці знайшли череп великого м’ясоїдного динозавра, ім’я яко-
го в перекладі з мови місцевого племені мапучі переклада-
ється як «той, хто викликає страх». Рогатий ллукалкан, який 
належить до роду динозаврів-хижаків, був завдовжки 5 ме-
трів і жив на території сучасної Аргентини майже 85 мільйо-
нів років тому.

Як і відомий тиранозавр рекс, ллукалкан був двоногим з ду-
же короткими передніми лапами, але порівняно з велетнем-
тиранозавром був середніх розмірів. На голові мав короткі 
ріжки. За деякими оцінками, його вага становила 1—5 тонн, 
що трохи менше від ваги дорослого африканського слона.

Імовірно, ллукалкан був небезпечним хижаком з великим 
черепом і могутніми щелепами. Він мав дуже гострий слух по-
рівняно з іншими динозаврами, що робило його добрим мис-
ливцем, повідомляє агентство Reuters.

За останні десятиліття в Аргентині було зроблено серію 
важливих відкриттів динозаврів. 2014-го тут знайдено рештки 
динозавра, який важив майже стільки само, скільки 14 слонів. 

Як стати… парастронавтом
ДО ЗІРОК. Європейське кос-

мічне агентство (ESA), голо-
вний офіс якого в Парижі, за-
початкувало на своєму веб-
сайті кампанію з набору май-
бутніх європейських астронав-
тів і оголосило про початок по-
дачі заявок від претендентів. 
Кандидати мають подати їх до 
28 травня. Добір найкращих за-
вершиться у жовтні 2022 року. 
ESA підпише договір про найм 
із шістьма майбутніми космо-
навтами.

Уперше в історії освоєння 
космосу ESA проводить па-
ралельну процедуру набору 
астронавтів з обмеженими фі-
зичними можливостями, а са-
ме тих, хто має дуже короткі 
нижні кінцівки або дуже низь-
кий зріст. Однак претенденти 
в цій категорії мають відпові-
дати тим самим освітнім і пси-
хологічним вимогам, що й ін-
ші кандидати. Астронавти з 
обмеженими можливостями 
візьмуть участь у спеціально-
му дослідженні, яке обґрунтує 
доступ до космічних польотів 
для парастронавтів.

ESA закликає жінок пода-
вати заявки на участь, але в 
агентстві наголосили, що не 

мають встановленої квоти 
для жінок-космонавток. 

«Ми підбираємо претен-
дентів суто на основі компе-
тентності й особистих якос-
тей. Але якщо жодна жінка 
не подає заявку, то її, звичай-
но, важко знайти», — заяви-
ла науковий координатор ESA 
Анжеліка ван Омберген. Під 
час попереднього добору в 
команду потрапила лише од-

на жінка. В ESA наголошують, 
що схвалюватимуть заявки 
від усіх кваліфікованих кан-
дидатів незалежно від статі, 
сексуальної орієнтації, етніч-
ної належності, переконань, 
віку чи інших характеристик.

Усі заявники повинні мати 
ступінь магістра в галузі при-
родничих наук або медицини 
й три роки професійного до-
свіду. Вікове обмеження — 

50 років. Вони мають вільно 
володіти англійською мовою, 
друга іноземна — перевага. 
Претенденти зобов’язані на-
дати таку медичну довідку, як 
у пілотів. Не менш важлива 
для майбутніх космонавтів і 
здатність працювати в умовах 
стресу і вміння спілкуватися в 
багатокультурній команді.

Процедура добору, яка 
складається із шести турів, 
довга і триватиме понад рік, 
повідомляє ESA на вебсайті. 
Після первинного добору за-
явники пройдуть когнітивні, 
технічні та особистісні тести. 
Потім їм проведуть психоме-
тричне оцінювання й медичні 
тести. У фіналі будуть два ра-
унди співбесід, одна з яких — 
з директором ESA Йозефом 
Ашбахером.

2008 року під час схожо-
го добору було визначено се-
меро кандидатів з понад 8 ти-
сяч. «Цього разу очікуємо ще 
більше охочих», — заявив го-
лова ESA Гійом Вертс. Пла-
нують, що молоді новобранці 
полетять на Міжнародну кос-
мічну станцію, а в майбутньо-
му братимуть участь у польо-
тах на Місяць.

Вакцина Pfizer ефективна й безпечна для дітей
ПАНДЕМІЯ. Вакцина про-

ти коронавірусу BioNTech-Pfizer 
безпечна й високоефективна 
для дітей віком 12—15 років. 
Про це йдеться у заяві компа-
нії Pfizer, опублікованій після за-
вершення третього етапу дослі-
джень вакцини проти COVID-19. 

Вакцина продемонструвала 
стовідсоткову ефективність й 
активне вироблення антитіл під 
час третьої фази досліджень, у 

якому на добровільних засадах 
взяли участь понад 2 тисячі під-
літків зі США. 

«Підсумки, які ми спостері-
гали в дослідженнях серед під-
літків, засвідчили, що діти осо-
бливо добре піддаються захис-
ту через вакцинацію. Це вселяє 
надію, особливо якщо взяти до 
уваги тенденції останніх тиж-
нів із поширенням британсько-
го штаму вірусу», — заявив ге-

неральний директор BioNTech 
Угур Сахін.

Під час випробування у групі, 
прищепленій плацебо, спосте-
рігали 18 хворих на COVID-19. 
У провакцинованій групі не бу-
ло жодного. Тепер компанія по-
даватиме ці дані до Європей-
ського агентства з лікарських 
засобів із проханням розшири-
ти дозвільні умови для викорис-
тання вакцини Pfizer/BioNTech 

та сподівається розпочати ще-
плення групи дітей до 16 років 
до початку наступного навчаль-
ного року.

«Ми всі прагнемо повернути-
ся до нормального життя. Осо-
бливо хочемо цього для дітей. 
Дуже важливо дати їм змогу 
жити повсякденними шкільни-
ми турботами, зустрічатися з 
друзями та родиною», — наго-
лосив Угур Сахін.

З нагоди цвітіння сакури в містах країни влаштовують фестивалі

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

ESA закликає жінок подавати заявки на участь з набору 
майбутніх європейських астронавтів
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