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Десять років прозорості
ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА. Аграрна спільнота відзначає ювілей створення ефективного 
інструменту взаємодії влади і бізнесу на ринку зерна 

Володимир КОЛЮБАКІН, 
«Урядовий кур’єр»

Десять років тому, 2011/2012 
маркетингового року, настав 

кінець невизначеності та хао
тичним рухам на ринку зерна, 
бо було нарешті створено ефек

тивний в наших умовах інстру
мент узгодження позицій вла
ди та бізнесу з цього питання. 
Відтоді в Україні працює робо
ча група щодо ринку зерна, яка 
здійснює моніторинг ситуації та 
узгоджує дії між зерновим біз
несом та владою. 

Підсумок роботи цієї групи — 
підписання щорічного меморан
думу про взаєморозуміння, яким 
узгоджують граничні обсяги зер
на на експорт та для внутрішньо
го споживання. Це сприяє про
гнозованій роботі із закордон
ними партнерами без порушен

ня договірних зобов’язань, як не
одноразово траплялося доти.

З нагоди цього невеликого, але 
визначного для зернової галузі юві
лею відбувся круглий стіл в режимі 
онлайн, на якому президент Укра-
їнської зернової асоціації (УЗА) 
Микола Горбачьов зазначив: сво

го часу запровадження меморан
думу дало змогу уникнути пробле
ми можливих заборон на експорт. І 
відтоді, попри зміну влади і перших 
осіб держави, меморандум пока
зує себе як інституціональ
ний інструмент, що здатний 
працювати. 

Президент під час візиту до цієї держави  
про основні напрями двосторонньої співпраці 

АЗС обіцяють цінову 
стабільність

РИНОК ПАЛЬНОГО. Кабінет Міністрів та Нафтогазова асо-
ціація України підписали меморандум про створення сприятли-
вого середовища, розвитку добросовісної конкуренції на рин-
ку нафтопродуктів та задоволення потреб споживачів на пе-
ріод карантину та обмежень. Підпис під  документом від уря-
ду поставив очільник економічного міністерства Ігор Петрашко.

«За останні кілька тижнів ми провели багато зустрічей і дис-
кусій з мережами АЗС. Підписання меморандуму — свідчення 
того, що взаєморозуміння між державою та бізнесом є:  комп-
ромісні рішення знайдено. Спільними зусиллями маємо забез-
печити цінову стабільність на ринку нафтопродуктів», — наго-
лосив він.

За умовами меморандуму, Нафтогазова асоціація пропагу-
ватиме дотримання принципів соціально відповідального ве-
дення бізнесу для забезпечення споживачів якісними нафто-
продуктами за ринковими цінами. Уряд не лише протидіятиме 
нелегальному виробництву та обігу пального, а й сприятиме 
диверсифікації джерел постачання з вітчизняних й іноземних 
нафтопереробних заводів.

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:

ЦИФРА ДНЯ

833 кредити 
на загальну суму 1,9 млрд грн видали  

за останній тиждень за програмою 
«Доступні кредити 5—7—9%». Від її 

початку видано 12 539 кредитів  
на суму 30,8 млрд грн

«Україна розглядає Державу 
Катар як одного з ключових 
партнерів у регіоні Затоки 

та має всі можливості 
повністю забезпечити 

продовольчу безпеку 
Катару».

Національна економічна 
стратегія-2030  
уже втілюється в життя   

РОЗВИТОК КРАЇНИ. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль окреслив 
сім перших кроків на цьому важливому шляху 
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ЛЮДИНА І ЧАС

Сьогоднішня розповідь саме 
про тих, хто тримає сухим порох 
на фронті і хто готовий знову 
одягти військову форму в тилу, 
якщо надійде наказ виступати

СУСПІЛЬСТВО

6 квітня — 185-й день 
народження всесвітньо 
відомого хірурга, науковця, 
педагога, громадського діяча 
Миколи Скліфосовського
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua34 

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
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., 14.04.2021р.

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 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., 14.04.2021р

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 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 підозрюваного  
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваному Кирпі Валерію Григоро-

вичу, 17.10.1976 р. н., зареєстрованому за 
адресою: Луганська область, Краснорічен-
ське, вул. Б. Хмельницького, 30, відповідно 
до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПКУ Вам не-
обхідно з’явитися 09.04.2021 об 11 год. 00 
хв. в каб. № 226 до слідчого УСБУ в Чер-
каській області Сторожука Л.І. за адресою: 
м. Черкаси, вул. Гоголя, буд. 240, робочий 
телефон (0472) 398-623, для участі у слід-
чих та процесуальних діях у кримінально-
му провадженні № 22020250000000006 від 
16.01.2020 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Південним міжобласним територіальним 
відділенням Антимонопольного комітету 
України, у зв’язку із неможливістю вручення 
рішення від 15.12.2020 № 65/25-р/к у справі 
№ 1-26.250/9-2020 «Про порушення законо-
давства про захист економічної конкуренції 
та накладення штрафу» приватному нотарі-
усу Миколаївського міського нотаріального 
округу Миколаївської області О. СІРЯКОВІЙ 
(просп. Миру, 7, кв. 1, м. Миколаїв, 54034, 
свідоцтво про право на зайняття нотаріаль-
ною діяльністю № 1488) за місцезнаходжен-
ням, вказане рішення розміщено на офіцій-
ному веб-сайті Антимонопольного комітету 
України http://amcu.gov.ua.

Розшукуються спадкоємці 
ТИМОХІНА ВАСИЛЯ ІВАНОВИЧА, 

09.01.1958 р. н., 
померлого 11.06.2020 року. Звертатися до 
Четвертої Харківської міської державної но-
таріальної контори за адресою: м. Харків, 
вул. Біблика, 57.

Оголошення про виклик до суду 
В провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває кримінальне про-

вадження, внесене 06 червня 2014 року до ЄРДР за № 12014100000000845 
відносно Дьяченка Геннадія Володимировича, обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та відносно Радика Івана 
Львовича, 20.03.1975 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Ухвалою від 25.11.2019 постановлено 
здійснювати  спеціальне судове провадження стосовно обвинуваченого Дья-
ченка Геннадія Володимировича, 06.06.1967 р.н. 

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 10.12.2019  обвинувальний акт 
призначено до судового розгляду  у даному  кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, Вищий антикорупційний суд викликає в су-
дове засідання  на 09 год. 00 хв. 14 квітня 2021 року та на 09 год. 00 хв. 
19 квітня 2021 року обвинуваченого Дьяченка Геннадія Володимировича, 
06.06.1967 року народження, для розгляду вищезазначеного кримінального 
провадження (судове засідання відбудеться  в приміщенні Вищого  антико-
рупційного суду за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А).

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інфор-
мації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається 
належним чином ознайомленим з її змістом.

Головуючий суддя: Мойсак С.М. Судді: Крикливий В.В., Хамзін Т.Р.

У зв’язку із неможливістю вручення за місцезнаходженням юри-
дичної особи наступних вимог про надання інформації:

від 04.02.2021 № 65-02/393 ТОВ «Заплазський елеватор» (іденти-
фікаційний код юридичної особи — 39767526);

від 04.02.2021 № 65-02/395 ТОВ «Раухівський елеватор» (іденти-
фікаційний код юридичної особи — 41508983);

від 04.02.2021 № 65-02/397 ТОВ «Білгород-Дністровський елева-
тор» (ідентифікаційний код юридичної особи — 40043961);

від 04.02.2021 № 65-02/396 ТОВ «Аліягський елеватор» (ідентифі-
каційний код юридичної особи — 40169012);

від 04.02.2021 № 65-02/394 ТОВ «Березівський елеватор» (іденти-
фікаційний код юридичної особи — 00955331);

від 04.02.2021 № 65-02/398 ТОВ «Олексіївський елеватор» (іденти-
фікаційний код юридичної особи — 40680243),

Південним міжобласним територіальним відділенням Анти-
монопольного комітету України зазначені вимоги було розміще-
но на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України  
www.amcu.gov.ua.

Південним міжобласним територіальним від-
діленням Антимонопольного комітету України, у 
зв’язку із неможливістю вручення вимоги № 65-
02/181 від 21.01.2020 про надання інформації ПП 
«ММ Продакшн» (просп. Металургів, 100, м. Ма-
ріуполь, Донецька обл., 87500, ідентифікаційний 
код юридичної особи — 31865497) за місцезнахо-
дженням вказані вимоги розміщено на офіційно-
му веб-сайті Антимонопольного комітету України  
http://amcu.gov.ua.

Повістка про виклик підозрюваного 
при здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження
Обвинувачений Воронін Павло Сергійович, 

03.03.1987 року народження, відповідно до вимог ст. 
ст. 297- 5, 323 КПК України викликається в судове за-
сідання, що відбудеться 12.04.2021 року о 10 годи-
ні 00 хвилин в залі судових засідань № 233 Примор-
ського районного суду м. Одеси за адресою: м. Оде-
са, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засі-
данні в якості обвинуваченого. 

Суддя С. М. Кічмаренко

Нотаріус КМНО Шустенко Л.С. розшукує спадко-
ємців після померлих:

1. ДОМАНЧУКА АНДРІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА,
16.10.1970 р.н. 

Звертатися до 23 травня 2021р.
2. ЛИТВИНА СЕРГІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА,

18.08.1984 р.н. 
Звертатися до 24 серпня 2021р. за адресою:  

м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 152, оф. 435,  
тел.: +38(066)7262688.

Розшукуються спад-
коємці після смерті 

ГРОТТ ВАЛЕНТИНИ 
ДОРОФІЇВНИ, 

яка померла 31.03.2020р. 
Спадкова справа відкри-
та приватним нотаріу-
сом Новоодеського ра-
йонного нотаріально-
го округу Миколаївської 
області Філіпенко О.М., 
тел.0673379802

Свідоцтво про ви-

ключення судна з Дер-

жавного суднового ре-

єстру №ІПС-0611 від 

08.05.2008 року по судну 

«ua 0369 КV» на ім’я Бо-

рисенко Іван Семенович, 

вважати недійсним 

у зв’язку з втратою.

Чернівецький апеляційний суд викликає у судове засідання Токарюка 
Володимира Георгійовича, у судове засідання на 10 год. 00 хв. 12 квітня 
2021 року, як обвинуваченого за ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 
209, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366 КК 
України за апеляційними скаргами потерпілих Маніліч С.Г., Палій Л.I., Палій 
В.М., Сакало P.O., Ткачук К.Д., та прокурора Малик Н.В. на вирок Першо-
травневого районного суду м. Чернівці від 06 червня 2016 року.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Чернівецького апеляційного 
суду за адресою: м. Чернівці, вул. Емінеску, 4.

З моменту опублікування повістки про виклик у судове засідання в засо-
бах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обви-
нувачений вважається належним чином ознайомлений з її змістом. 

Суддя В. Я. Марчак

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Бойцов Семен Юрійович, 31.12.1996 р. н., проживаючо-
го за адресою: м. Донецьк, бульвар Шахтобудівельників, буд. 25-А, кв. 6 
відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України викликається у судові засідан-
ня, що відбудуться 14 квітня 2021 о 13.00 годині, 20 квітня 2021 о 13.00 го-
дині та 24 травня 2021 о 12.00 годині в залі судових засідань № 130 При-
морського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 
33, для участі в судових засіданнях в якості обвинуваченого.

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

Суддя Осіік Д.В.

Повідомлення
В провадженні судді Малиновського районного суду м. Одеси Кузь-

менко Н.Л. перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням 
Чаркіна Олександра Дмитровича. Малиновським районним судом  
м. Одеси здійснюється виклик обвинуваченого Чаркіна О.Д. для учас-
ті у підготовчому судовому засіданні по кримінальному провадженню  
№ 521/5543/18, 1-кп/521/195/21 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 
5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України, яке відбудеться о 14 годи-
ні 00 хвилин 15 квітня 2021 року в залі судових засідань Малиновсько-
го районного суду м. Одеси за адресою м. Одеса, вул. Василя Стуса, 1 а.

Суддя Н.Л. Кузьменко

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 31 березня 2021 р. № 292 
Київ

Про внесення зміни до пункту 22 Положення  
про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 22 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 923 
(Офіційний вісник України, 2011 р., № 67, ст. 2584; 2020 р., № 20, ст. 758), виклавши 
підпункт 3 в такій редакції:

«3) допуск або відмову в допуску до складення нового кваліфікаційного іспиту осо-
бою, яка не здійснювала приватну нотаріальну діяльність протягом трьох років після 
отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, не працювала дер-
жавним нотаріусом державної нотаріальної контори, державним нотаріусом державно-
го нотаріального архіву, консультантом державної нотаріальної контори чи помічником 
приватного нотаріуса, не була посадовою особою, яка здійснює керівництво та контроль 
за діяльністю нотаріату, не працювала на виборній або іншій посаді в Нотаріальній па-
латі України протягом трьох років до подання заяви про реєстрацію нотаріальної діяль-
ності чи призначення на посаду державного нотаріуса державної нотаріальної контори;».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 березня 2021 р. № 209-р 
Київ

Про утворення інвентаризаційної комісії державного 
підприємства «Оператор ринку» 

1. Утворити інвентаризаційну комісію державного підприємства «Оператор рин-

ОЛІЙНИК Андрій Михайлович — начальник відділу з адміністративно-господар-
ського забезпечення державного підприємства «Оператор ринку»

СІДОРУК Сергій Миколайович — головний бухгалтер державного підприємства 
«Оператор ринку»

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 березня 2021 р. № 212-р 
Київ

Про присудження Премії Кабінету Міністрів України 
імені Максима Рильського

Присудити Премію Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського за 2020 рік:
у номінації «За переклад українською мовою  

творів видатних зарубіжних авторів»
ЛУЧУКУ Тарасу Володимировичу — перекладачу — за переклад з давньогрецької на 

українську мову збірки творів «Перші поетеси. Кодекс давньогрецької жіночої поезії»;
у номінації «За переклад творів українських класиків  

та сучасних авторів мовами народів світу»
КІОРУ Валерію Івановичу — поету, перекладачу — за переклад грецькою (урум-

ською) мовою збірки творів Тараса Шевченка «Кобзар».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
СПРАВА «ЗАЯРНЮК ПРОТИ УКРАЇНИ»

(CASE OF ZAYARNYUK v. UKRAINE)
(заява № 2806/18)

Стислий виклад рішення від 11 лютого 2021 року
Під час тримання під вартою заявник страждав на серйозні захворювання, які впли-

вали на його повсякденну діяльність.

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період неспла-
ти, до якої має бути додано три відсоткові пункти».

СПРАВА «Євгеній Ігорович ХАЙКІН проти України та 2 інші заяви»
(Yevgeniy Igorovych KHAYKIN against Ukraine and 2 other applications)

(Заява № 17985/19 та 2 інші заяви)
Стислий виклад рішення від 11 лютого 2021 року.

Заявники скаржились за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість криміналь-
них проваджень та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юри-
дичного захисту.

Уряд України (далі — Уряд) повідомив Європейський суд з прав людини (далі — Єв-
ропейський суд) про односторонні декларації з метою врегулювання питань, які пору-
шувались цими заявами. Уряд визнав надмірну тривалість кримінальних проваджень та 
відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту, та 
зобов’язався сплатити заявникам відповідне відшкодування.

Європейський суд не отримав відповіді від заявників про прийняття умов односторон-
ніх декларацій.

Європейський суд нагадав, що за певних обставин може вилучити заяви відповідно до 
підпункту «с» пункту 1 статті 37 Конвенції на підставі односторонньої декларації Уряду дер-
жави-відповідача, навіть якщо заявники бажають продовження розгляду їхніх справ.

З огляду на характер визнань, які містяться в деклараціях Уряду, а також запропонова-
ну суму відшкодування, яка є співмірною із сумами, що присуджуються у подібних спра-
вах, Європейський суд дійшов висновку, що подальший розгляд цих заяв є невиправданим.

Враховуючи викладене, Європейський суд визнав за доцільне вилучити заяви з реєстру 
справ. 

    ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«Вирішує об’єднати заяви;
Бере до уваги умови декларацій Уряду держави-відповідача та засоби забезпечення до-

тримання зазначених у них зобов’язань;
Вирішує вилучити заяви зі свого реєстру справ відповідно до підпункту «с» пункту 1

статті 37 Конвенції.»
Інформацію надано Урядовим уповноваженим  
у справах Європейського суду з прав людини
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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
Підозрюваний Сизін Антон Олександрович, 02.08.1990 року народжен-

ня, уродженець м. Черкаси, громадянин України, адреса місця реєстрації та 
останнє відоме місце проживання: м. Черкаси, вул. В’ячеслава Галви (по-
передня назва — Руднєва), буд. 39, кв. 117, відповідно до вимог ст. ст. 133, 
138, 139, 297-5, КПК України викликається із захисником 12.04.2021 на 16 
год. 00 хв. до слідчого другого відділу Управління з розслідування злочи-
нів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Дер-
жавного бюро розслідувань Продана В.С. у службовий кабінет № 513 за 
адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, для допиту в якості підозрюва-
ного та проведення інших процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні № 42016000000000532 від 22.02.2016.

Відповідно до статті 138 КПК України. Поважні причини неприбуття осо-
би на виклик.

1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
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 внаслі-

док 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 сер-
йозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на 

виклик.
Відповідно до ст. 139 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик.
1. Якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом поряд-

ку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки 
про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без 
поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на ньо-
го накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру про-
житкового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на ви-
клик слідчого, прокурора;

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюва-
ного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик 
слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як 
два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержав-
ний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального 
досудового розслідування чи спеціального судового провадження

Відповідно до статті 297-5 КПК України. Порядок вручення процесуаль-
них документів підозрюваному при здійсненні спеціального досудового 
розслідування. 

1. Повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального 
досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем йо-
го проживання чи перебування та обов’язково публікуються в засобах ма-
сової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіцій-
них веб-сайтах органів, що здійснюють досудове розслідування. З момен-
ту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загаль-
нодержавної сфери розповсюдження підозрюваний вважається належним 
чином ознайомленим з її змістом.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Кусюк Сергій Миколайович, 01.12.1966 року народжен-

ня, уродженець с. Мала Мочулка Теплицького району Вінницької області, 
громадянин України, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Урлівська, 
11/44, кв. 347, відповідно до вимог ст. ст. 133, 138, 139, 297-5, КПК Укра-
їни викликається із захисником 12.04.2021 на 14 год. 00 хв. до слідчого 
другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із 
масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань 
Продана В.С. у службовий кабінет № 513 за адресою: м. Київ, вул. Борисо-
глібська, 18, для допиту в якості підозрюваного та проведення інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні № 42016000000000532 від 
22.02.2016.

Відповідно до статті 138 КПК України. Поважні причини неприбуття осо-
би на виклик.

1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
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 внаслі-

док 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 сер-
йозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на 

виклик.
Відповідно до ст. 139 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик.
1. Якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом поряд-

ку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки 
про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без 
поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на ньо-
го накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру про-
житкового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на ви-
клик слідчого, прокурора;

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюва-
ного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик 
слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як 
два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержав-
ний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального 
досудового розслідування чи спеціального судового провадження

Відповідно до статті 297-5 КПК України. Порядок вручення процесуаль-
них документів підозрюваному при здійсненні спеціального досудового 
розслідування. 

1. Повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального 
досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем йо-
го проживання чи перебування та обов’язково публікуються в засобах ма-
сової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіцій-
них веб-сайтах органів, що здійснюють досудове розслідування. З момен-
ту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загаль-
нодержавної сфери розповсюдження підозрюваний вважається належним 
чином ознайомленим з її змістом.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Радчук Олександр Володимирович, 19.10.1989 року на-

родження, уродженець с. Стрільськ Сарненського району Рівненської об-
ласті, громадянин України, зареєстрований за адресою: м. Київ, пр. Черво-
нозоряний (Лобановського), 152-А, гуртожиток, відповідно до вимог ст. ст. 
133, 138, 139, 297-5, КПК України викликається із захисником 12.04.2021 
на 11 год. 00 хв. до слідчого другого відділу Управління з розслідування 
злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, 
Державного бюро розслідувань Продана В.С. у службовий кабінет № 513 за 
адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, для допиту в якості підозрюва-
ного та проведення інших процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні № 42016000000000532 від 22.02.2016.

Відповідно до статті 138 КПК України. Поважні причини неприбуття осо-
би на виклик.

1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
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 внаслі-

док 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 сер-
йозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на 

виклик.
Відповідно до ст. 139 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик.
1. Якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом поряд-

ку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки 
про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без 
поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на ньо-
го накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру про-
житкового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на ви-
клик слідчого, прокурора;

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюва-
ного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик 
слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як 
два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержав-
ний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального 
досудового розслідування чи спеціального судового провадження

Відповідно до статті 297-5 КПК України. Порядок вручення процесуаль-
них документів підозрюваному при здійсненні спеціального досудового 
розслідування. 

1. Повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального 
досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем йо-
го проживання чи перебування та обов’язково публікуються в засобах ма-
сової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіцій-
них веб-сайтах органів, що здійснюють досудове розслідування. З момен-
ту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загаль-
нодержавної сфери розповсюдження підозрюваний вважається належним 
чином ознайомленим з її змістом.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Кисіль Сергій Михайлович, 10.08.1982 року народження, 

уродженець села Атюша Коропського району Чернігівської області, грома-
дянин України, з вищою освітою, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. 
Ломоносова, 28/41 (гуртожиток), відповідно до вимог ст. ст. 133, 138, 139, 
297-5, КПК України викликається із захисником 12.04.2021 на 12 год. 00 
хв. до слідчого другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчи-
нених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державно-
го бюро розслідувань Продана В.С. у службовий кабінет № 513 за адре-
сою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, для допиту в якості підозрювано-
го та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42016000000000532 від 22.02.2016.

Відповідно до статті 138 КПК України. Поважні причини неприбуття осо-
би на виклик.

1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
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 внаслі-

док 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 сер-
йозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на 

виклик.
Відповідно до ст. 139 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик.
1. Якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом поряд-

ку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки 
про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без 
поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на ньо-
го накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру про-
житкового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на ви-
клик слідчого, прокурора;

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюва-
ного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик 
слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як 
два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержав-
ний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального 
досудового розслідування чи спеціального судового провадження

Відповідно до статті 297-5 КПК України. Порядок вручення процесуаль-
них документів підозрюваному при здійсненні спеціального досудового 
розслідування. 

1. Повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального 
досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем йо-
го проживання чи перебування та обов’язково публікуються в засобах ма-
сової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіцій-
них веб-сайтах органів, що здійснюють досудове розслідування. З момен-
ту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загаль-
нодержавної сфери розповсюдження підозрюваний вважається належним 
чином ознайомленим з її змістом.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Маркевич Віталій Олександрович, 29.05.1981 р. н., уро-

дженець смт Лисянка Лисянського району Черкаської області, громадянин 
України, раніше зареєстрований: смт Лисянка Лисянського району Чер-
каської області, вул. Бужанська, 49, відповідно до вимог ст. ст. 133, 138, 
139, 297-5, КПК України викликається із захисником 12.04.2021 на 15 год. 
00 хв. до слідчого другого відділу Управління з розслідування злочинів, 
вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Держав-
ного бюро розслідувань Продана В.С. у службовий кабінет № 513 за адре-
сою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, для допиту в якості підозрювано-
го та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42016000000000532 від 22.02.2016.

Відповідно до статті 138 КПК України. Поважні причини неприбуття осо-
би на виклик.

1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
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 внаслі-

док 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 сер-
йозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на 

виклик.
Відповідно до ст. 139 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик.
1. Якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом поряд-

ку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки 
про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без 
поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на ньо-
го накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру про-
житкового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на ви-
клик слідчого, прокурора;

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюва-
ного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик 
слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як 
два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержав-
ний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального 
досудового розслідування чи спеціального судового провадження

Відповідно до статті 297-5 КПК України. Порядок вручення процесуаль-
них документів підозрюваному при здійсненні спеціального досудового 
розслідування. 

1. Повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального 
досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем йо-
го проживання чи перебування та обов’язково публікуються в засобах ма-
сової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіцій-
них веб-сайтах органів, що здійснюють досудове розслідування. З момен-
ту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загаль-
нодержавної сфери розповсюдження підозрюваний вважається належним 
чином ознайомленим з її змістом.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Діулін Богдан Русланович, 16.06.1991 року народжен-

ня, уродженець м. Сєвєродонецьк Луганської області, громадянин Украї-
ни, знятий з реєстрації за адресою: м. Київ, пр. Червонозоряний (Лобанов-
ського), 152-А, гуртожиток, у зв’язку із вибуттям до м. Сєвєродонецьк Лу-
ганської області, відповідно до вимог ст. ст. 133, 138, 139, 297-5, КПК Укра-
їни викликається із захисником 12.04.2021 на 10 год. 00 хв. до слідчого 
другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із 
масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань 
Продана В.С. у службовий кабінет № 513 за адресою: м. Київ, вул. Борисо-
глібська, 18, для допиту в якості підозрюваного та проведення інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні № 42016000000000532 від 
22.02.2016.

Відповідно до статті 138 КПК України. Поважні причини неприбуття осо-
би на виклик.

1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
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 внаслі-

док 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 сер-
йозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на 

виклик.
Відповідно до ст. 139 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик.
1. Якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом поряд-

ку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки 
про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без 
поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на ньо-
го накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру про-
житкового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на ви-
клик слідчого, прокурора;

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюва-
ного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик 
слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як 
два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержав-
ний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального 
досудового розслідування чи спеціального судового провадження

Відповідно до статті 297-5 КПК України. Порядок вручення процесуаль-
них документів підозрюваному при здійсненні спеціального досудового 
розслідування. 

1. Повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального 
досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем йо-
го проживання чи перебування та обов’язково публікуються в засобах ма-
сової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіцій-
них веб-сайтах органів, що здійснюють досудове розслідування. З момен-
ту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загаль-
нодержавної сфери розповсюдження підозрюваний вважається належним 
чином ознайомленим з її змістом.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 7 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -2 +3 +1 +6 Черкаська +1 +6 +6 +11
Житомирська +2 -3 +1 +6 Кіровоградська +1 +6 +6 +11
Чернігівська 0 +5 +5 +10 Полтавська +1 +6 +6 +11
Сумська +1 +6 +6 +11 Дніпропетровська +1 +6 +8 +13
Закарпатська 0 -5 +1 +6 Одеська +3 +8 +8 +13
Рівненська 0 -5 +1 +6 Миколаївська +3 +8 +9 +14
Львівська 0 -5 +1 +6 Херсонська +4 +9 +11 +16
Івано-Франківська 0 -5 0 +5 Запорізька +4 +9 +12 +17
Волинська 0 -5 +1 +6 Харківська +1 +6 +11 +16
Хмельницька 0 -5 0 +5 Донецька +1 +6 +12 +17
Чернівецька 0 -5 0 +5 Луганська +1 +6 +12 +17
Тернопільська 0 -5 +1 +6 Крим +4 +9 +11 +16
Вінницька -1 +4 +1 +6 Київ 0 +2 +4 +6

Укргiдрометцентр

ІСТОРИЧНА ХОДА. Ци-
ми вихідними вулицями Каїра 
пройшла незвичайна процесія. 
Муміфіковані останки 22 фа-
раонів урочисто перевезли із 
приміщення Єгипетського му-
зею до нового Національно-
го музею єгипетської цивіліза-
ції. Це розкішне дійство назва-
ли «Золотий парад» фараонів. 

«Увесь світ спостерігатиме 
за цим», — сказав єгипетський 
археолог  колишній міністр ста-
рожитностей Захі Хавасс пе-
ред трансляцією параду, яку 
у прямому ефірі транслювало 
державне телебачення. 

Більшість мумій фараонів 
належать до періоду Нового 
царства, яке існувало в Єгипті 
із 1539 року до н.е. до 1075-го 
до н.е. Мумії фараонів вишику-

вали за хронологічним поряд-
ком. Колісницю з мумією най-
старшого Таа II Секененра Хо-
роброго, який правив Півден-
ним Єгиптом 1600 року до н.е., 
везли першою. Замикав ходу 
Рамзес IX, який царював у ІХ 
столітті до н.е. 

У новий музей перевезли 
мумії Рамзеса II, одного з най-
відоміших фараонів Єгипту, і 
королеви Хатшепсут, яка була 
п’ятим фараоном ХVІІІ династії. 
Єдина єгипетська жінка-фара-
он Хатшепсут носила фальши-
ву бороду, як вимагали тради-
ції. За нормами того часу, жін-
ки виконували лише другоряд-
ні ролі в царській ієрархії. 

Кожну з мумій помістили у 
спеціальний контейнер, на-
повнений азотом, щоб мак-

симально відтворити умови, 
в яких вони перебували в му-
зеї. Потім контейнери помі-
щали всередину саркофагів, 
оформлених у давньоєгипет-
ському стилі. Золотисті коліс-
ниці було оснащено амортиза-
торами, щоб гарантувати, що 
протягом 40-хвилинної поїзд-
ки жоден з цінних вантажів не 
буде пошкоджено від несподі-
ваних нерівностей дорожньо-
го покриття. Безпека під час 
цього заходу в єгипетській сто-
лиці була безпрецедентною. 
Право охоронці перекрили ве-
ликі вулиці й перехрестя протя-
гом усього маршруту. Кортеж 
супроводжували кінні поліцей-
ські. До нього входили пред-
ставники єгипетського бомон-
ду та шоубізнесу.  

Єгипетська влада споді-
вається, що парад сприяти-
ме відродженню туристичної 
галузі країни, яка істотно по-
страждала від наслідків пан-
демії. 

Президент Єгипту Абдель 
Фаттах ель Сіссі написав у 
своєму твіттері: «Ця надзви-
чайна подія — свідчення ве-
личі народу, збереження уні-
кальної цивілізації, яка сягає 
глибин історії». 

Міністр туризму та старо-
житностей Халед ель Ана-
ні назвав парад «унікальною 
глобальною подією, яку не-
можливо повторити». У при-
міщенні нового музею 20 му-
мій фараонів виставлять для  
огляду, дві зберігатимуть у 
музейних сховищах. 

Як не полечу, так хоч пообідаю у бізнескласі
ПАНДЕМІЯ. Найбільша 

авіакомпанія Японії пропо-
нує першокласну вечерю за 
540 доларів. Її подадуть не в 
тому літаку, який летить, а у 
припаркованому на спеціаль-
ній стоянці в аеропорту.  Авіа-
компанія Nippon Airways про-
понує цю послугу з минулого 
тижня. Вільні місця розкупили 
за лічені хвилини. 

Усі авіакомпанії світу на-
магаються боротися з руй-
нівними наслідками панде-
мії, яка фактично знищила 

туристичну галузь, що зна-
чною мірою спиралася на па-
сажирські авіаперевезення. 
Деякі з них вдаються до кре-
ативних методів збереження 
прибутків і пропонують клі-
єнтам так звані польоти в ні-
куди або ресторанні послуги 
на літаках, які стоять в аеро-
портах. 

Торік у жовтні авіакомпа-
нія Singapore Airlines першою 
запропонувала відвідувачам 
можливість пообідати на лі-
таку Airbus A380 в головному 

аеропорту Сінгапура. Хоч ці-
на сягала понад 500 доларів, 
місця на перші дві дати вече-
рі у незвичайному ресторані 
розпродали протягом 30 хви-
лин.

Японські авіалінії пропо-
нують скуштувати вечерю 
на літаку Boeing 777 в аеро-
порту «Ханеда» в Токіо. Міс-
ця у бізнескласі тут коштують  
59 800 єн, або 540 доларів. 
Клієнти можуть обрати де-
шевший економклас за 29 
800 єн — 270 доларів. 

Авіакомпанія British Airways 
теж вирішила заробити на га-
строномічних уподобаннях 
клієнтів. Вона оголосила, що 
кожен охочий може придбати 
обід, який подають на борту 
пасажирам бізнескласу. Що-
правда, це набори продук-
тів, з яких самому вдома мож-
на приготувати на вибір чоти-
ри варіанти вишуканих обідів. 
Набори можна купити з до-
ставкою додому. Найдешев-
ший коштує близько 80 фун-
тів стерлінгів. 

Восьминоги бувають небезпечними
ТВАРИННИЙ СВІТ.  Під 

час відпустки, яку 34-річний 
геолог Ленс Карлсон про-
водив на західноавстралій-
ському пляжі, його атакував 
лютий восьминіг. У відеоро-
лику, який геолог поширив у 
соцмережах, можна побачи-
ти, як великий восьминіг, що 
заплив на мілководдя, напа-
дає на науковця. Коли Ленс 
Карлсон спробував вийти з 
води, істота рушила за ним, 
хапаючи щупальцями за ру-
ку і спину. Від цього на йо-
го шкірі залишилися черво-
ні сліди.

Як повідомляє агентство 
Reuters, Ленс Карлсон розпо-
вів, що вийшов уранці разом 
із дворічною дочкою на пляж 
у затоці Географа неподалік 
міста Перт, шукаючи зручне 
місце для плавання. Раптом 
побачив у воді щось схоже на 
хвіст сірого ската. Коли зрозу-
мів, що це великий восьминіг, 
став знімати його. У цей мо-
мент морська істота вистриб-
нула з води, вдаривши його 
щупальцями. «Восьминіг ки-
нувся на мене, я був враже-
ний», — розповів Ленс Карл-
сон журналістам.

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

ТЕХНОЛОГІЇ. Глибоководна нафтова і газова промисловість має 
величезну і дорогу інфраструктуру, яку необхідно обслуговувати. 
Свердловини, тисячі кілометрів трубопроводів та інше обладнання 
слід встановити, перевірити й відремонтувати. Науковці розробля-
ють проєкти підводних безпілотників і роботів, які зможуть зробити 
цю роботу якісно, безпечно й недорого. 

Серед цих розробок Елуме — шестиметровий робот, схожий на 
змію, обладнаний датчиками й камерами з обох боків. Його можна 
зберігати на докстанції на глибині до 500 метрів протягом шести мі-
сяців, не піднімаючи на поверхню. Цей самохідний робот може прої-
хати до 20 кілометрів без заряджання, повідомляє CNN.

Роботи з технічного обслуговування багатьох глибоководних 
свердловин і систем трубопроводів вже виконують безпілотники. 
Але їх зазвичай треба транспортувати до офшорної ділянки на безе-
кіпажному кораблі, а потім керувати ними на відстані з борту надвод-
ного судна. Це може коштувати до 100 тисяч доларів на день. Ком-
панія Eelume Subsea Intervention, яка розробила робота-змію, розта-
шована у норвезькому місті Тронхеймі. Керівник відділу технологій 
Пол Лілебек вважає однією з істотних переваг винаходу компанії те, 
що робот може тривалий час перебувати на глибині, отже його мож-
на будь-якої миті залучити до виконання необхідних завдань змен-
шуючи потребу в дорогих надводних суднах. Елуме може працюва-
ти автономно, виконуючи завдання, які надсилають йому з диспет-
черської на суші, і передавати на поверхню відеодані. Його змієпо-
дібний дизайн дає змогу працювати в обмежених просторах, а здат-
ність вигинатися — закріпитися на одному місці навіть в умовах силь-
них підводних течій. 

Нафтова й газова промисловість — основні чинники зміни клі-
мату, а глибоководні розвідувальні роботи завдають шкоди мор-
ському середовищу. Винахідники робота Елуме стверджують, що 
він не нашкодить довкіллю. Адже надводні судна, які керують без-
пілотниками, спалюють дизель, викидають багато CO2, а такі ро-
боти, як Елуме, майже не створюють шкідливих викидів. Наприкін-
ці року Eelume Subsea Intervention проведе завершальний етап ви-
пробувань винаходу на морському дні на нафтогазовому родовищі 
Асгард. Компанія заявляє, що планує запустити перших змієподіб-
них роботів вже наступного року.

У Єгипті відбувся  
«Золотий парад» фараонів

Робот-змія  
може  
                   працювати  
                на дні океану
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