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USD 27.9768 EUR 33.2266 RUB 3.6318 / AU 48912.4 AG 710.14 PT 34559.46 PD 73652.56

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

Місцева модернізація: як це зробили 
ДОСВІД. На вулиці Маріуполя вийшли тролейбуси, здатні проїхати 20 кілометрів  
без підключення до електромережі

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

Коли кілька років тому міська 
влада Маріуполя повідомила 

про рішучі наміри модернізувати 
тутешню транспортну систему до 

європейського рівня, скептичних 
відгуків на ці плани не бракувало. 
Проте згодом їх стало значно мен-
ше. Адже за відносно короткі стро-
ки в місті встигли повноцінно оно-
вити транспортний парк ТТУ і від-
крити сучасний диспетчерський 

пункт. Тут почали модернізацію 
депо і, приєднавшись до держав-
ного проєкту Smart Ticket, взяли-
ся впроваджувати у транспорті 
електронні квитки. 

Після підписання містом ме-
морандуму з Міністерством інф-

раструктури та ДП «Галузевий 
центр цифровізації та кібербез-
пеки» на реалізацію цієї програми 
тут уже встановлюють транспорт-
ні термінали. Автоматизована сис-
тема оплати за проїзд повноцінно 
має запрацювати у квітні. 

А наприкінці березня в Ма-
ріуполі втілили в життя чер-
гові попередні наміри: на по-
жвавлений міський маршрут 
вийшли нові сучасні тро-
лейбуси з автономним 
ходом. 

Президент під час спілкування з українськими воїнами 
на передньому краї оборони на сході країни

Ціна на цукор  
має знизитися

РЕГУЛЮВАННЯ. Мінекономіки відстежує ситуацію на цу-
кровому ринку та підтримує діалог з усіма його учасниками. 

«Ми розуміємо необхідність у забезпеченні учасників ви-
робничого процесу цукровою сировиною, насиченні внутріш-
нього ринку достатніми обсягами цукру та стабілізації цінової 
ситуації. З цією метою в березні Мінекономіки видало ліцензії 
на імпорт 120 тисяч тонн цукру-сирцю», –– зазначив заступ-
ник міністра Тарас Висоцький під час нещодавньої зустрічі із 
представниками бурякоцукрової галузі. Він додав, що розгля-
дають питання щодо видачі ліцензій на імпорт додаткових 50 
тисяч тонн цукру-сирцю. Крім того, у лютому –– березні бу-
ло завезено 40 тисяч тонн цукру за встановленою тарифною 
квотою з нульовою ставкою мита відповідно до Угоди про асо-
ціацію з ЄС.

Учасники зустрічі зауважили, що імпорт цукру-сирцю дасть 
змогу забезпечити переробників достатньою кількістю сиро-
вини, що наситить ринок та сприятиме зниженню роздрібної 
ціни цукру в торговельних мережах.

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:

ЦИФРА ДНЯ

42,32 млрд кВт·год 
становило споживання електроенергії  

в Україні в січні—березні 2021 року.  
Це  на 2,59 мільярда кВт·год більше  

порівняно з аналогічним  
періодом 2020-го

«Дякую вам за те, що 
оберігаєте спокій людей 

та бороните нашу 
землю. Ви є справжнім 

прикладом героїзму та 
самовідданості».

Карантинні гроші  
можна замовляти 
наступного тижня

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА. На минулому засіданні Кабінет 
Міністрів затвердив порядок виплати допомоги у розмірі  
8 тисяч гривень підприємцям та найманим працівникам
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На Сумщині активно розвивають 
і підтримують приватне 
бджільництво, стимулюючи 
виробництво солодкої й супутньої 
продукції

АПК: АКТУАЛЬНА ТЕМА

Постанова Кабінету  
Міністрів України «Деякі 
питання фінансування 
створення космічної  
системи «Січ-2-1»
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ В ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ  

І ЗОНІ БЕЗУМОВНОГО (ОБОВ’ЯЗКОВОГО) ВІДСЕЛЕННЯ НА 2021-2030 РОКИ

Повна назва документа державного планування, що 
пропонується, та стислий виклад його змісту

Стратегія розвитку територій в зоні відчуження і зо-
ні безумовного (обов’язкового) відселення на 2021-
2030 роки.

Визначення головних напрямів розвитку територій 
в зоні відчуження, які спрямовані на покращення рів-
ня екологічної безпеки та збереження природних ба-
гатств, матеріальних, духовних і культурних цінностей, 
а також забезпечення біорізноманіття її екосистеми та 
повернення окремих територій зони відчуження у гос-
подарський обіг.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження
документа державного планування

Державне агентство України з управління зоною від-
чуження.

Передбачувана процедура громадського обгово-
рення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури
громадське обговорення починається з 9 квітня 

2021 року і триває до 8 травня 2021 року;
б) способи участі громадськості (надання письмо-

вих зауважень і пропозицій, громадські слухання то-
що)

коментарі, зауваження і пропозиції надаються від-
повідальній особі зазначеній у пункті ґ), у письмовому 
та електронному вигляді;

в) дата, час і місце проведення запланованих гро-
мадських слухань (у разі проведення)

не заплановані;
г) орган, від якого можна отримати інформацію та 

адресу, за якою можна ознайомитися з проектом до-

кумента державного планування, звітом про страте-
гічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, 
у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що 
стосується документа державного планування

 Державне агентство України з управління зоною 
відчуження. З інформацією можна ознайомитись на  
офіційному сайті ДАЗВ www.dazv.gov.ua;

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропози-
ції, поштова та електронна адреси та строки подання 
зауважень і пропозицій

Державне агентство України з управління зоною від-
чуження.

Зауваження і пропозиції до Звіту про стратегічну 
екологічну оцінку проєкту змін до Загальнодержавної 
програми подаються з 9 квітня 2021 року по 8 трав-
ня 2021 року до: 

сектору правового забезпечення ДАЗВ на поштову 
адресу: бул. Лесі Українки, 26, м. Київ, 01130. 

Відповідальна особа: головний спеціаліст сектору 
правового забезпечення Проценко Ксенія Вікторівна, 
еmail: kprotsenko@dazv.gov.ua.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформа-
ції, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що 
стосується документа державного планування

Міністерство захисту довкілля та природних ресур-
сів України, Державне агентство України з управління 
зоною відчуження.

Необхідність проведення транскордонних консуль-
тацій щодо проекту документа державного плану-
вання

Транскордонні консультації в рамках зазначеної 
СЕО не проводяться.

Приватний виконавець виконавчого округу Харківської 
області Кудряшов Д.В. повідомляє про відкриті виконавчі 
провадження, у зв’язку з чим, відповідно до ст. 18 ЗУ «Про 
виконавче провадження» до офісу виконавця: м. Харків, 
вул. Університетська, буд. 33, офіс 7 (+380500488375) ви-
кликаються: 
Боржник за ВП № 63766512 Чефонова Ніна Михайлівна; 
Боржник за ВП № 64006416 Вінник Ростислав Сергійович;
Керівник боржника ТОВ «Проволоки» Білоус Ігор Іванович 
за ВП № 64006714;
Боржник за ЗВП № 64007021 Сазонова Наталія Олексан-
дрівна;
Боржник за ЗВП № 61370446 Постільга Олена Михайлівна;

Вказані особи зобов’язані з’явитися до виконавця 
15.04.2021 р. о 12:00. При собі мати документи, що по-
свідчують особу. Наслідки неявки встановлені ст. 188-13 
КУпАП. У разі наявності поважних причин неявки, надати 
пояснення та документальне підтвердження.

Повідомлення спадкоємців 
про відкриття спадщини

03 березня 2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонець-
кого міського нотаріального округу Луганської області Гла-
говською О.В. була заведена спадкова справа після смерті 

КОЖАНОВА ЄВГЕНА ОЛЕКСАНДРОВИЧА, 
13 листопада 1937 року народження, 

який помер 18 серпня 2020 року, місце народження: село 
Новоахтирка, Новоайдарський район, Луганська (колиш-
ня Ворошиловградська)область, його останнє місце реє-
страції та проживання було за адресою: м. Луганськ Лу-
ганської області, кв. Левченко, буд. 1, кв. 1.

Для встановлення кола спадкоємців після смерті Кожа-
нова Євгена Олександровича, всіх спадкоємців, які бажа-
ють прийняти спадщину в тому числі, які були зареєстро-
вані з померлим на день його смерті, та представників ма-
лолітніх та недієздатних спадкоємців, прошу з’явитися до 
приватного нотаріуса Глаговської О.В. за адресою розта-
шування робочого місця: Луганська область, місто Сєвє-
родонецьк, вулиця  Менделєєва, 31/1, до 14 вересня 2021 
року.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
31 березня 2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького 

міського нотаріального округу Луганської області Глаговською О.В. 
була заведена спадкова справа після смерті 

ФЕДУЛАЄВА ІВАНА ГРИГОРІЙОВИЧА, 
28 січня 1931 року народження, 

який помер 14 березня 2021 року, місце народження: Татарстан, 
Зеленодольський район, село Біжбатман, його останнє місце реє-
страції та проживання було за адресою: м. Луганськ Луганської об-
ласті, пров. Автодорожний, буд. 8. 

Для встановлення кола спадкоємців після смерті Федулаєва Іва-
на Григорійовича, всіх спадкоємців, які бажають прийняти спад-
щину в тому числі, які були зареєстровані з померлим на день йо-
го смерті, та представників малолітніх та недієздатних спадкоєм-
ців, прошу з’явитися до приватного нотаріуса Глаговської О.В. за 
адресою розташування робочого місця: Луганська область, місто 
Сєвєродонецьк, вулиця  Менделєєва, 31/1, до 14 вересня 2021 року.

Приватний нотаріус Авдіївського місь-

кого нотаріального округу Донецької об-

ласті Василенко В.А. просить спадкоєм-

ців померлої 03.11.2020 року 

гр. ЛЄТНІКОВОЇ АЛЛИ ВОЛОДИМИРІВНИ, 

14.09.1950 р.н., 

звернутися для оформлення спадкових 

прав на належне майно до нотаріаль-

ної контори за адресою: Донецька обл., 

м. Авдіївка, вул. Комунальна, буд. № 4, 

офіс № 1. 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 7 квітня 2021 р. № 313 
Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті на будівництво 

(придбання) житла для військовослужбовців, осіб 
рядового і начальницького складу

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і началь-
ницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 люто-
го 2011 р. № 147 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 585; 2013 р., № 41, ст. 
1477; 2016 р., № 30, ст. 1207; 2017 р., № 30, ст. 891), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 7 квітня 2021 р. № 313

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового 
і начальницького складу

1.  Абзац четвертий пункту 1 викласти в такій редакції:
«ДСНС — «Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького 

складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій»;».
2. У пункті 8:
1) абзац четвертий викласти в такій редакції:
«Розподіл бюджетних коштів за напрямами (об’єктами, заходами) у 2021 році за 

бюджетними програмами «Будівництво (придбання) житла для військовослужбов-
ців Державної прикордонної служби України», «Будівництво (придбання) житла для 
військовослужбовців Національної гвардії України», «Будівництво (придбання) житла 
для осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичай-
них ситуацій», «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних 
Сил України», «Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького 
складу Державної кримінально-виконавчої служби України», «Будівництво (придбан-
ня) житла для військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства обо-
рони України», «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби 
безпеки України», «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Управ-
ління державної охорони України», «Будівництво (придбання) житла для військовос-
лужбовців Служби зовнішньої розвідки України», «Будівництво (придбання) житла 
для військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України» здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з 
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.»; 

2) в абзаці п’ятому слова «Міноборони, МВС» замінити словами «Головним роз-
порядникам бюджетних коштів», а цифри «2017» — цифрами «2021».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 7 квітня 2021 р. № 318 
Київ

Деякі питання фінансування створення космічної 
системи «Січ-2-1» 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити, що фінансування робіт із створення оптико-електронної косміч-

ної системи дистанційного зондування Землі «Січ-2-1», яка є державною власніс-
тю, здійснюється:

у частині забезпечення запуску космічного апарата дистанційного зондування 
Землі «Січ-2-1» та страхування — за рахунок наявного залишку кредитних ресурсів, 
залучених під державні гарантії для реалізації проекту створення космічного ракетно-
го комплексу «Циклон-4», включаючи повернені страхові платежі;

матеріальної частини (науково-технічної продукції), створеної за кошти дер-
жавного бюджету в рамках науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт  
«Січ-2», «Січ-2М», «Мікросат-Іоносат» та переданої  державному підприємству
«Конструкторське бюро «Південне» імені М. К. Янгеля» Державним космічним 
агентством  для створення космічного апарата дистанційного зондування Землі 
«Січ-2-1»;

2) взаємовідносини між Державним космічним агентством та державним під-
приємством «Конструкторське бюро «Південне» імені М. К. Янгеля» під час запус-
ку та експлуатації оптико-електронної космічної системи дистанційного зондування 
Землі «Січ-2-1», обліку витрачених на її створення коштів, використання отрима-
них даних дистанційного спостереження Землі та розподілу доходів від експлуата-
ції зазначеної космічної системи регулюються в установленому порядку.

3. Підтримати пропозицію Міністерства з питань стратегічних галузей промис-
ловості та Державного космічного агентства про визначення державного підприєм-
ства «Конструкторське бюро «Південне» імені М. К. Янгеля» замовником робіт із 
забезпечення запуску космічного апарата дистанційного зондування Землі «Січ-2-
1» та страхування, Національного центру управління та випробувань космічних за-
собів — оператором оптико-електронної космічної системи дистанційного зонду-
вання Землі «Січ-2-1».

4. Задоволення потреб центральних органів виконавчої влади в отриманні да-
них дистанційного спостереження Землі здійснюватиметься на безоплатній основі.

5. Внести до плану заходів щодо розв’язання проблемних питань створення кос-
мічного ракетного комплексу «Циклон-4», затвердженого розпорядженням Кабіне-
ту Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 653, зміни, що додаються.

6. Державному космічному агентству подавати щороку до 20 січня Кабінетові 
Міністрів України  інформацію про стан виконання цієї постанови.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 7 квітня 2021 р. № 318

ЗМІНИ, 
що вносяться до плану заходів щодо розв’язання проблемних питань створення 

космічного ракетного комплексу «Циклон-4»
1. Пункти 3, 7—10 виключити.
2. Доповнити план заходів пунктом 16 такого змісту:
«16. Кошти невикористаного на виконання пункту 15 цього плану заходів за-

лишку кредитних ресурсів, залучених під державні гарантії для реалізації проек-
ту створення космічного ракетного комплексу «Циклон-4», включаючи поверне-
ні страхові платежі, спрямувати на забезпечення завершення створення оптико-
електронної космічної системи дистанційного зондування Землі «Січ-2-1» в части-
ні забезпечення запуску космічного апарата дистанційного зондування Землі «Січ-
2-1» та страхування.

Мінстратегпром, ДКА.
2021 рік.».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 березня 2021 р. № 237-р 
Київ

Про внесення зміни до розпорядження  
Кабінету Міністрів України  

від 25 червня 2020 р. № 770
1. Внести зміну до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 

р. № 770 «Деякі питання виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом 
Литовської Республіки про співробітництво в боротьбі зі злочинністю та міжнарод-
ним тероризмом», доповнивши абзац другий після слів «Національна поліція» сло-
вами «, Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, 
одержаними від корупційних та інших злочинів».

2. Міністерству закордонних справ письмово повідомити Уряд Литовської Респу-
бліки про те, що за Угодою між Кабінетом Міністрів України і Урядом Литовської Рес-
публіки про співробітництво в боротьбі зі злочинністю та міжнародним тероризмом, 
учиненою 12 квітня 2007 р. у м. Києві, додатково виконання зобов’язань згідно із сво-
єю компетенцією забезпечує Національне агентство з питань виявлення, розшуку та 
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 31 березня 2021 р. № 248-р 
Київ

Про погодження перетворення державного підприємства 
«Завод «Електроважмаш» в акціонерне товариство

Погодитися з пропозицією Фонду державного майна щодо перетворення держав-
ного підприємства «Завод «Електроважмаш» (код згідно з ЄДРПОУ 00213121) в ак-
ціонерне товариство у процесі приватизації.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАДРОВІ ПИТАННЯ
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

звільнив:
ТАРАБІЯ Романа Васильовича — з посади голови Свалявської районної держав-

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

ОЛАРУ Лілію Георгіївну — з посади голови Герцаївської районної державної адмі-
ністрації Чернівецької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації»;

ВЕКЛИЧА Івана Вікторовича — з посади голови Глибоцької районної державної 
адміністрації Чернівецької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 За-
кону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ДОБРОВОЛЬСЬКОГО Олексія Денисовича — з посади голови Кіцманської район-
ної державної адміністрації Чернівецької області відповідно до пункту 6 частини дру-
гої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

БЕГІНА Віктора Васильовича — з посади голови Путильської районної державної 
адміністрації Чернівецької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 За-
кону України «Про місцеві державні адміністрації»;

АНТОНЮК Ірину Валеріївну — з посади голови Сокирянської районної державної 
адміністрації Чернівецької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 За-
кону України «Про місцеві державні адміністрації»;

БАЛІНОВА Дмитра Миколайовича — з посади голови Сторожинецької районної 
державної адміністрації Чернівецької області відповідно до пункту 6 частини другої 
статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЧЕНКІВСЬКОГО Василя Матвійовича — з посади голови Хотинської районної дер-
жавної адміністрації Чернівецької області відповідно до пункту 6 частини другої стат-
ті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ПІВЕНЬ Ірину Григорівну — з посади голови Бердянської районної державної ад-
міністрації Запорізької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЖИЛУ Андрія Вікторовича — з посади голови Бобринецької районної державної 
адміністрації Кіровоградської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ДУБЧЕНКА Олександра Євгеновича — з посади голови Вільшанської районної 
державної адміністрації Кіровоградської області відповідно до пункту 6 частини дру-
гої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ГРЕБЕНЮКА Ігоря Олександровича — з посади голови Маловисківської районної 
державної адміністрації Кіровоградської області відповідно до пункту 6 частини дру-
гої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

АНТОНЕНКА Олександра Миколайовича — з посади голови Новгородківської ра-
йонної державної адміністрації Кіровоградської області відповідно до пункту 6 части-
ни другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

МАЛИЧЕНКА Олександра Івановича — з посади голови Новоархангельської ра-
йонної державної адміністрації Кіровоградської області відповідно до пункту 6 части-
ни другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЛАПУ Андрія Дмитровича — з посади голови Олександрівської районної держав-
ної адміністрації Кіровоградської області відповідно до пункту 6 частини другої стат-
ті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ГАМЕРУ Володимира Зиновійовича — з посади голови Онуфріївської районної 
державної адміністрації Кіровоградської області відповідно до пункту 6 частини дру-
гої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

БОЛЬБОТА Валерія Вікторовича — з  посади голови Петрівської районної держав-
ної адміністрації Кіровоградської області відповідно до пункту 6 частини другої стат-
ті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

СЕЛИЧА Віктора Анатолійовича — з посади голови Світловодської районної дер-
жавної адміністрації Кіровоградської області відповідно до пункту 6 частини другої 
статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

СОБКА Максима Олеговича — з посади голови Устинівської районної державної 
адміністрації Кіровоградської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації».
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 10 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2  -3 +12  +17 Черкаська +2  -3 +12  +17
Житомирська +2  -3 +12  +17 Кіровоградська -2  +3 +12  +17
Чернігівська +2  -3 +11  +16 Полтавська +1  -4 +11  +16
Сумська +1  -4 +10  +15 Дніпропетровська +2  -3 +12  +17
Закарпатська -2  +3 +12  +17 Одеська -1  +4 +11  +16
Рівненська +2  -3 +13  +18 Миколаївська -1  +4 +11  +16
Львівська -1  +4 +12  +17 Херсонська -1  +4 +11  +16
Івано-Франківська +1  -4 +12  +17 Запорізька -1  +4 +10  +15
Волинська -1  +4 +13  +18 Харківська +2  -3 +11  +16
Хмельницька +2  -3 +13  +18 Донецька 0  +5 +10  +15
Чернівецька +2  -3 +12  +17 Луганська -2  +3 +10  +15
Тернопільська +2  -3 +13  +18 Крим 0  +5 +10  +15
Вінницька -2  +3 +11  +16 Київ 0  +2 +12  +14

Укргiдрометцентр

Непрямі наслідки COVID-19: інсульт,  
депресія і тривожні розлади

ДОСЛІДЖЕННЯ. Британські 
вчені виявили, що у людей, які 
перехворіли на COVID-19, часті-
ше розвиваються депресія, де-
менція, психоз та інсульт. У тре-
тини пацієнтів з коронавірусною 
інфекцією трапився психологіч-
ний чи неврологічний розлад. 
Проте ті, хто з важкою формою 
хвороби  потрапив до лікарні 
або в реанімацію, мав ще біль-
ший ризик ускладнень.

Дослідники припускають, що 
це пов’язано з наслідками стре-
су після хвороби і з самим ві-
русом, який впливає на мозок. 
Науковці проаналізували елек-
тронні медичні картки понад пів 
мільйона пацієнтів зі США, щоб 
дослідити, хто з них розвинув 
хоч один із 14 загальних психо-
логічних та неврологічних ста-
нів, серед яких інсульт, хворо-
ба Паркінсона, деменція, пси-
хоз, розлади настрою, тривож-
ні розлади.

Зростання тривожності та пе-
репади настрою були найпоши-
ренішими діагнозами серед па-
цієнтів із COVID-19. І вони, ма-
буть, були пов’язані зі стресом, 
спричиненим переживанням 
хворого, особливо якщо його 
госпіталізували. Інсульт та де-
менція частіше залежали від  
біологічного впливу самого ві-
русу або реакції організму на ін-
фекцію загалом.

Дослідження мало спосте-
режний характер, тому науков-
ці не могли точно визначити, чи 
спричинений котрийсь із діагно-
зів саме коронавірусом, чи у де-
яких пацієнтів міг трапитися ін-
сульт або розвинутися депресія 
протягом наступних кількох мі-
сяців, навіть якщо вони не за-
хворіли б на COVID-19.  Про-
те порівнявши групу людей, 
які перенесли COVID-19, із гру-
пою тих, хто перехворів на зви-
чайний грип, і тих, хто незду-
жав на інші респіраторні хворо-

би, науковці з Оксфордського 
університету дійшли висновку, 
що COVID-19 був пов’язаний з 
виникненням більшої кількості 
подальших захворювань моз-
ку, ніж інші респіраторні неду-
ги. Хворі мали на 16% більше 
шансів зазнати психологічно-
го або неврологічного розладу 
після коронавірусу, ніж після ін-
ших респіраторних інфекцій, і 
на 44%  більше, ніж ті, хто пере-
ніс грип. І що важчою була фор-
ма COVID-19, то більша ймовір-
ність, що людина матиме по-

дальші проблеми із психічним 
здоров’ям. 

За словами професора не-
врології Масуда Хусайна з Окс-
фордського університету, коро-
навірус потрапляє в мозок і за-
вдає йому прямих ушкоджень. 
Це може впливати на процес 
зсідання крові, що призводить 
до інсультів. А загальне запа-
лення, яке відбувається в ор-
ганізмі залежно від того, як він 
реагує на інфекцію, може без-
посередньо вплинути на робо-
ту мозку.

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

Промислово-підприємницька спільнота сумує за своїм коле-
гою та добрим товаришем 

Анатолієм Костянтиновичем М’ЯЛИЦЕЮ. 
Відомий в країні і світі промисловець, він був заслуженим ма-

шинобудівником України, Героєм України, доктором технічних 
наук, автором понад 70 праць, присвячених теорії та практи-
ці технологічної підготовки серійного авіаційного виробництва.  
А.К. М’ялиця тричі працював генеральним директором Харків-
ського державного авіаційного виробничого підприємства, під 
його керівництвом тут було освоєно серійне виробництво літаків 
Ан-74 та його модифікацій. 

Анатолій М’ялиця працював генеральним директором корпо-
рації «Антонов», міністром промислової політики України. 

Завжди був на зв’язку з промислово-підприємницькою грома-
дою, радився з нею з принципових питань, користувався її ве-
личезним авторитетом. Безкомпромісно відстоював ідею укра-
їнського національного авіабудування та машинобудування. Для 
нього вітчизняна промисловість була понад усе.  

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Анатолія 
Костянтиновича.  Пам’ять про нього назавжди залишиться в на-
ших серцях. 

Колеги, друзі

СПІВЧУТТЯ

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська викликає як обвинува-
ченого Барабанюка Андрія Михайловича, 14.11.1973 року народження, за-
реєстрованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Покров (Орджо-
нікідзе), вул. Центральна (Калініна), 33, кв. 30, у підготовче судове засідан-
ня по кримінальному провадженню №42013040000000229 від 21.10.2013 
(справа №200/9053/17, провадження №1-кп/0203/345/2021) за обвину-
вальним актом, складеним за результатами спеціального досудового роз-
слідування, яке відбудеться о 15 годині 00 хвилин 14 квітня 2021 року за 
адресою: м. Дніпро, пр. ім. Пушкіна, буд. 29, каб. 11, зал № 12.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 323 КПК України з моменту опублікуван-
ня повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержав-
ної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чи-
ном ознайомленим з її змістом. У разі неявки обвинуваченого судовий 
розгляд справи може здійснюватися за його відсутності. 

Суддя О.О. Смольняков

Втрачене посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобиль-
ської катастрофи, серія Д № 187106, видане 14.02.2018р. на Ко-
новаленка Олександра Сергійовича, Іванків, Київська облдерж-
адміністрація.

ОГОЛОШЕННЯСпортсмени КНДР не поїдуть на Олімпіаду  
в Токіо

ПОЛІТИКА І СПОРТ. Північ-
нокорейські чиновники заявили, 
що вирішили відмовитися від 
участі в Олімпійських іграх 2021 
року в Токіо, бо не хочуть нара-
жати на небезпеку здоров’я та 
життя своїх спортсменів в умо-
вах пандемії COVID-19. КНДР 
стала першою країною, яка офі-
ційно оголосила про відмову від 
участі в Олімпіаді-2021 через 
коронавірус. 

Про це рішення повідомив 
сайт міністерства спорту Пів-
нічної Кореї. Його ухвалили 
наприкінці березня на зустрі-
чі міністра спорту Кім Ір Гука із 
представниками Національно-
го олімпійського комітету. Пів-
нічнокорейські державні ЗМІ 
писали про це засідання, але 
нічого не згадували про його 
підсумки. Північна Корея впер-
ше з 1988 року пропустить літ-

ні Олімпійські ігри. Тоді Пхе-
ньян бойкотував Олімпіаду, що 
проходила у столиці Південної 
Кореї Сеулі. 

Рішення не брати участь ста-
ло неприємною несподіванкою 
для Південної Кореї. Адже во-
на сподівалася, що Олімпійські 
ігри можуть стати приводом 
для відновлення мирних пере-
говорів між двома країнами, 
які призупинено. Міністерство 

об’єднання Південної Кореї, від-
повідальне за діалог із Пхенья-
ном, заявило: «Ми шкодуємо, 
що цього не станеться». 

Рішення КНДР значно по-
слаблює ймовірність, що дві Ко-
реї оберуть співорганізатора-
ми Олімпійських ігор 2032 ро-
ку. Цю ідею узгодили на саміті 
2018 року президент Південної 
Кореї Мун Чже Ін та лідер Пів-
нічної Кореї Кім Чен Ин.

Поліція зламала шифр злочинної мережі
ТЕХНОЛОГІЇ. Поліція Бельгії 

вилучила майже 28 тонн кокаї-
ну, вулична вартість якого стано-
вить 1,4 мільярда євро. Це вда-
лося завдяки отриманню досту-
пу до зашифрованої телефон-
ної мережі, яку використовували 
злочинці, повідомляє федераль-
не поліцейське управління Бель-
гії.  Протягом шести тижнів із 20 
лютого правоохоронці  конфіску-
вали 27,64 тонни кокаїну в порту 
міста Антверпен, а у ніч з 2 на 3 
квітня вони перехопили рекорд-
ну партію наркотиків, яка стано-
вила майже 11 тонн,  йдеться у 
повідомленні бельгійської феде-
ральної поліції.

Фахівцям поліції вдалося зла-
мати коди зашифрованих пові-
домлень наркоторгівців, переда-
чу яких забезпечувала спеціаль-
на служба кодування Sky ECC. 
Завдяки цьому правоохорон-
ці здобули детальну інформа-

цію про час і місце відправлен-
ня партій кокаїну, йдеться в пові-
домленні. Ці дані не лише стосу-
валися поточної операції, а й від-
крили чимало схем у міжнарод-
ній контрабанді наркотиків. 

Це не вперше, коли право-
охоронним органам вдаєть-
ся отримати доступ до шифру-
вальних платформ, які викорис-

товують злочинці. Торік поліція 
Франції та Нідерландів злама-
ла схожу платформу EncroChat. 
Поліцейські передали отримані 
дані Європолу, що дало право-
охоронним органам змогу конт-
ролювати приватне спілкування 
зловмисників, в яке входили не 
лише сотні тисяч текстових по-
відомлень, а й фотографії.  

EncroChat, який пропону-
вав безпечну послугу обміну 
миттєвими текстовими повідо-
мленнями для мобільних теле-
фонів, був кримінальним рин-
ком, послугами якого користу-
валося близько 60 тисяч осіб 
для незаконної торгівлі забо-
роненими товарами, відмиван-
ня грошей та організації замов-
них вбивств, повідомляє Націо-
нальне агентство з питань бо-
ротьби зі злочинністю Вели-
кобританії (NCA). Телефони 
EncroChat коштували близько 
2 тисяч доларів за умови шес-
тимісячного контракту. На них 
уже було завантажено спеці-
альний додаток для миттєвих 
текстових повідомлень, з них 
можна було здійснювати дзвін-
ки, вони мали спеціальний код, 
за допомогою якого можна бу-
ло на відстані знищити з пам’яті 
всі дані. 
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