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Президент про стримування, стійкість і взаємодію  
з партнерами задля збереження незалежності  
й територіальної цілісності 

Про вакцинацію  
та четверту хвилю

ПАНДЕМІЯ. 42 мільйони доз вакцин проти COVID-19 заде-
кларувало до кінця року Міністерство охорони здоров’я. «Це 
препарати за прямими контрактами між нашою державою та 
виробниками. Ідеться про 20 мільйонів доз Pfizer, 2 мільйо-
ни доз AstraZeneca, 10 мільйонів NovaVax і 1,9 мільйона доз 
Sinovac/CoronaVac. А також вісім мільйонів доз вакцин від гло-
бальної ініціативи Covax», — оголосив на брифінгу профільний 
міністр Максим Степанов.

Це саме та кількість доз вакцин, якої буде достатньо для ще-
плення більшості дорослого населення України вже до кінця 
2021 року, вважають у відомстві, мета якого полягає у доправ-
ленні в Україну 48 мільйонів доз препаратів для вакцинації 70% 
населення.

Попри дефіцит вакцин у світі, Україна веде перемовини 
про контракти вже на 2022 і 2023 роки, повідомляє пресслуж-
ба МОЗ. Адже урядовець прогнозує четверту хвиля коронаві-
русної хвороби, спричиненої так званим індійським штамом 
COVID-19, — небезпечнішим і агресивнішим за «південно-аф-
риканський» чи «британський». Його вже зафіксовано в Поль-
щі та Румунії, тобто фактично на кордонах нашої країни. 

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:

ЦИФРА ДНЯ

100,7%
становив, за повідомленням Державної 

служби статистики України, індекс 
споживчих цін (індекс інфляції) у квітні 

2021 року щодо березня 

«Як і будь-яка цивілізована 
держава, Україна не хоче 

війни, але для миру, хоч як 
парадоксально це звучить, 
вона повинна мати сильну 

й боєздатну армію».

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль: 
«Ще рік має піти  

на завершення боротьби 
з коронавірусом»

З ПЕРШИХ ВУСТ. Глава уряду розповів про плани  
щодо карантину та вакцинації, деолігархізацію, кадрові 
перестановки в Кабміні й Нафтогазі, перемовини з МВФ,  
нові податки й відкриття ринку землі
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«Урядовий кур’єр» 
розбирається, чим зумовлено 
різке подорожчання олії в 
Україні та що з цим популярним 
продуктом буде далі

СПОЖИВЧИЙ РИНОК

Указ Президента 
України 
«Питання 
Центру протидії 
дезінформації»

Ф
от

о 
на

да
ла

 п
ре

сс
лу

ж
ба

 К
аб

ін
ет

у 
М

ін
іс

тр
ів

 У
кр

аї
ни

3

ЦИТАТА ДНЯ

5

Стережися: перемогобісся!
НІКОЛИ ЗНОВУ! Привласнивши собі право на спільне минуле, у РФ перетворили День Перемоги 
на  цинічний фетиш та агресивні імперські нахваляння «Можемо повторити!» 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

Історія Великої Вітчизняної ві-
йни у сусідній Росії в остан-

ні два десятиліття стала однією 
з головних складових державної 
політики. А День Перемоги вла-

да взагалі відверто і свідомо ви-
користовує для чергової мобілі-
зації росіян і навіть подає 9 трав-
ня та все, що йому передувало, 
начебто як найбільше досягнен-
ня лідера Кремля та його близь-
кого оточення за  двадцять років 
перебування при владі. Бо жодна 

подія з давно минулої чи новіт-
ньої історії РФ не супроводжу-
ється подібним розмахом, пафо-
сом, самовихвалянням і масовим 
психозом. А вшанування пам’яті 
про мільйони загиблих людей під 
час тієї страшної війни, на жаль, 
перетворюється на шоу. 

Чим би сусіди не тішилися? 
Можливо. Якби не те, що істо-
рична політика РФ все дужче 
скочується до очевидних фаль-
сифікації та міфологізації подій 
1939-1945 років. Насторожує й 
агресивна риторика явища, що 
отримало назву «перемогобіс-

ся». Адже якщо в усіх країнах 
цивілізованого світу травневий 
День пам’яті та примирення 
відбувається під гаслом: «Ніко-
ли знову», у Росії День Перемо-
ги влаштовують під гуч-
ні нахваляння: «Можемо 
повторити!» 
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 14 квітня 2021 р. № 443 
Київ

Про утворення Ради безбар’єрності
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Утворити Раду безбар’єрності у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про Раду безбар’єрності, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до постанови Кабінету Міністрів України 
від 14 квітня 2021 р. № 443

СКЛАД 
Ради безбар’єрності

ШМИГАЛЬ Денис Анатолійович — Прем’єр-міністр України, голова Ради
ЧЕРНИШОВ Олексій Михайлович — Міністр розвитку громад та територій, пер-

ший заступник голови Ради
ФЕДОРОВ Михайло Альбертович — Віце-прем’єр-міністр України — Міністр 

цифрової трансформації, заступник голови Ради
КОЗЛОВСЬКА Наталія Вікторівна — заступник Міністра розвитку громад та те-

риторій, секретар Ради
АВАКОВ Арсен Борисович — Міністр внутрішніх справ
АВЕТІСЯН Наїра — керівник програми Захисту дітей ЮНІСЕФ в Україні (за зго-

дою)
БАБАК Сергій Віталійович — народний депутат України, голова Комітету Верхо-

вної Ради України з питань освіти, науки та інновацій (за згодою)
БАРДІНА Марина Олегівна — народний депутат України (за згодою)
БОЙКО Ольга Олександрівна — координатор Комітету з промислової екології та 

сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації (за згодою)
БОНДАРЕНКО Ольга Григорівна — голова правління міжнародного благодійно-

го фонду «Let’s help!» (за згодою)
БРУСІЛОВСЬКИЙ Володимир Борисович — керівник проекту Програми розви-

тку Організації Об’єднаних Націй  «Підтримка розвитку Дія» (за згодою)
ВОЗНЮК Олександр Григорович — голова Всеукраїнської громадської органі-

зації інвалідів  «Правозахисна спілка інвалідів» (за згодою)
ГУЛІДІН Антон Олексійович — секретар громадської організації  «Громадський 

рух  «Соціальна єдність» (за згодою)
ГУТЦАЙТ Вадим Маркович — Міністр молоді та спорту 
ДЕНІСОВА Людмила Леонтіївна — Уповноважений Верховної Ради України  

з прав людини (за згодою)
ЗУЄВ Андрій Сергійович — заступник директора проекту GIZ «Інтегрований 

розвиток міст в Україні ІІ» (за згодою)
КАСЬЯНОВА Дар’я Сергіївна — голова громадської спілки  «Мережа за права 

дитини» (за згодою)
КОЛИШКО Світлана Юріївна — керівник групи ініціатив з прав людини, мене-

ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧

ПЕТРАШКО Ігор Ростиславович — Міністр розвитку економіки, торгівлі та сіль-
ського господарства 

ПЧОЛКІН Віталій Володимирович — голова правління Всеукраїнського 
об’єднання осіб з інвалідністю  «Група активної реабілітації» (за згодою)

РАДУЦЬКИЙ Михайло Борисович — народний депутат України, голова Коміте-
ту Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медично-
го страхування (за згодою)

РЕЗНІКОВ Олексій Юрійович — Віце-прем’єр-міністр України — Міністр з пи-
тань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

САНЧЕНКО Олександр Володимирович — народний депутат України (за зго-
дою)

САЧУК Юлія Миколаївна — голова громадської організації  «Боротьба за пра-
ва» (за згодою)

СТЕПАНОВ Максим Володимирович — Міністр охорони здоров’я 
СУШКО Павло Миколайович — народний депутат України (за згодою)
ТИЩЕНКО Юлія Анатоліївна — керівник центру суспільних досліджень Націо-

нального інституту стратегічних досліджень (за згодою)
ТКАЧЕНКО Олександр Владиславович — Міністр культури та інформаційної по-

літики 
ТРЕТЬЯКОВА Галина Миколаївна — народний депутат України, голова Коміте-

ту Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветера-
нів (за згодою)

ТОКАРЄВА Уляна Дмитрівна — експерт громадської організації  «Безбар’єрність» 
(за згодою)

ШЕЙГУС Володимир Олександрович  виконавчий директор Ініціативного цен-
тру сприяння активності та розвитку громадського почину  «Єднання» (за згодою)

ШКАРЛЕТ Сергій Миколайович — Міністр освіти і науки
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 14 квітня 2021 р. № 443

ПОЛОЖЕННЯ 
про Раду безбар’єрності

1. Рада безбар’єрності (далі — Рада) є тимчасовим консультативно-дорад-
чим органом Кабінету Міністрів України, що утворюється з метою створення 
безбар’єрного простору.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також 
указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийняти-
ми відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів Украї-
ни та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:
сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань 

створення безбар’єрного простору;
підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у 

сфері створення безбар’єрного простору;
визначення шляхів, механізму і способів вирішення проблемних питань, що ви-

никають під час реалізації державної політики у створенні безбар’єрного простору;
підготовка пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази та під-

вищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої вла-
ди, органів місцевого самоврядування з питань створення безбар’єрного простору.

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.
6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними 

органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, ор-
ганізаціями та незалежними експертами.

7. Раду очолює голова, яким за посадою є Прем’єр-міністр України.
Рада утворюється у складі голови, заступників голови, секретаря та членів 

Ради.
Персональний склад Ради затверджує Кабінет Міністрів України.
Члени Ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.
8. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться за рішенням її голови не 

рідше ніж один раз на квартал.
Засідання Ради веде голова, а в разі його відсутності — заступник голови.
Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як по-

ловина її членів.
Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради забезпечує її секретар.
9. За результатами засідань Рада готує пропозиції та рекомендації з питань, що 

належать до її компетенції.
Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосува-

ло більш як половина присутніх на засіданні членів Ради.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на за-

сіданні.
Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписуєть-

ся головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Ради та Ка-
бінету Міністрів України.

Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у пись-
мовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання. Пропози-
ції (рекомендації) до протоколу засідання можуть подавати у письмовій формі ли-
ше члени Ради, які брали участь у відповідному засіданні, протягом трьох робочих 
днів з дати його проведення.

10. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття 
Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади 
відповідно до своїх повноважень.

11. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльнос-
ті Ради здійснює Мінрегіон.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 30 квітня 2021 р. № 398-р 
Київ

Про звільнення Перевезенцева О. Ю.  
з посади першого заступника Державного 

секретаря Кабінету Міністрів України
Звільнити Перевезенцева Олексія Юрійовича з посади першого заступника Дер-

жавного cекретаря Кабінету Міністрів України у зв’язку з переходом на іншу ро-

Повістка про виклик обвинуваченої 
при здійсненні спеціального судового 

провадження
Обвинувачена Лозова Валентина Сергі-

ївна, 15 квітня 1975 року народження, ви-
кликається на 13-00 годину 20 травня 2021 
року до Куп’янського міськрайонного су-
ду Харківської області за адресою: Хар-
ківська область, м. Куп’янськ, вул. 1-го 
Травня, 27-а для проведення спеціаль-
ного судового засідання у провадженні  
№1-кп/628/14/20 справа № 628/468/17. По-
важні причини неприбуття особи на виклик 
суду передбачені статтею 138 КПК України. 
Наслідки неприбуття обвинуваченої перед-
бачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко О.А.

Адмінколегія Північного міжобласного 
ТВ АМКУ прийняла рішення від 11.03.2021 
№60/13-р/к у справі №108/60/116-рп/к.19 
про вчинення ТОВ «ААА+» (41276001) 
та ТОВ «Київбудінвест-ЛТД» (39888658) 
порушення, яке передбачене п.1 ст.50 
та п.4 ч.2 ст.6 ЗУ «Про захист економіч-
ної конкуренції». Рішенням накладені 
штрафи: ТОВ «ААА+» — 68 тис. грн. ТОВ 
«Київбудінвест-ЛТД» — 68 тис. грн.

З текстом рішення можна ознайоми-
тись на офіційному веб-сайті АМКУ за 
посиланням http://www.amc.gov.ua/amku/
control/kyivr/uk/index.

Бердянський міськрайонний суд Запо-
різької області повідомляє, що підготовче 
судове засідання по кримінальному про-
вадженню відносно Нечаєва Дениса Сер-
гійовича, який обвинувачується у вчинен-
ні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, від-
будеться о 14-00 годині 17 травня 2021 
року в приміщенні суду за адресою: За-
порізька область, м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, 64, зал 301.

До суду як обвинувачений на 17 трав-
ня 2021 року о 14-00 годині викликається 
Нечаєв Денис Сергійович. 

Суддя  Прінь І.П.

Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України ч. 3 ст. 12 Закону України «Про 
забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій те-
риторії України» необхідно з’явитися 14.05.2021 о  14:00 годині  та 17.05.2021 о 14:00  
годині до прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя за адресою:  
м. Херсон, вул. Кременчуцька, 69, 3-й поверх або до 3-го відділу слідчого управління ГУ 
СБУ в АР Крим за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 5 для вручення повідомлень 
про підозру, а також для участі в проведенні слідчих та процесуальних дій: 

- Бєлогорцев Дмитро Альбертович, 19.12.1963 року народження, громадянин Украї-
ни, зареєстрований за адресою: Україна, м. Севастополь, пр-т Перемоги, 28/20, у кримі-
нальному провадженні № 22020011000000029 від 01.07.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України;

- Генне Андрій Георгійович, 08.04.1960 року народження, громадянин України, зареє-
стрований за адресою: Україна, м. Севастополь, вул. Генерала Острякова, 161/3, у кримі-
нальному провадженні № 22020011000000030 від 01.07.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України; 

- Живодуєв Сергій Олександрович, 09.01.1956 року народження, громадянин України, 
зареєстрований за адресою: Україна, м. Севастополь, вул. Щелкунова, 2, кв. 21, у кримі-
нальному провадженні № 22020011000000031 від 01.07.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України; 

- Андріасян Акоп Арутюнович, 19.02.1961 р.н., зареєстрований за адресою: АР Крим, 
Сімферопольський р-н, с. Укромне, вул. Вишнева, 19, у кримінальному провадженні  
№ 22021011000000002 від 03.02.2021 за ч. 1 ст. 111 КК України;

- Шаповалов Георгій Анатолійович, 19.06.1982 р.н., громадянин України, зареєстрова-
ний за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Гоголя, буд. 36, кв. 13, у кримінальному 
провадженні № 22018011000000017 від 12.03.2018 за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України;

- Качаров Костянтин Радікович, 08.05.1964 року народження, громадянин Російської
Федерації, перебуває за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Сельвінського, 91, у 
кримінальному провадженні № 42021010000000003 від 04.02.2021 за ч. 1 ст. 438 КК 
України;

- Кабашний Олександр Володимирович, 13.03.1968 року народження, громадянин
України, зареєстрований за адресою: АР Крим, м. Феодосія, вул. Сімферопольське шо-
се, 24, у кримінальному провадженні № 42021010000000003 від 16.02.2021 за ч. 1 ст. 
438 КК України;

- Березовський Денис Валентинович, 15.07.1974 року народження, громадянин Укра-
їни, зареєстрований за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Вакуленчука, буд. 5, кв. 
15, у кримінальному провадженні № 42015000000001880 від 10.09.2015 за ч. 1 ст. 111 
та ч. 1 ст. 255 КК України.

«ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» 
повідомляє про втрату бланків суво-
рої звітності поліса ОСЦПВ в кількості 51 
(п’ятдесят одна) шт.: 
АР0868422-АР0868425, АР0876273-
АР0876274, АР1248680, АР1248691, 
АР1248900-АР1248910, АР1248916-
АР1248925, АР1248930, АР1251971-
АР1251974, АР1251990-АР1251993, 
АР5080489, АР5088270, АР5088274, 
АР5088335, АР5088331-АР5088333, 
АР5088340-АР5088343, АР5088353-
АР5088354. 
Вважати зазначені бланки недійсними.

Адміністративною колегією Півден-

ного міжобласного територіального 

відділення Антимонопольного коміте-

ту України 13.04.2021 прийнято рішення  

№ 65/12-р/к у справі № 44-03/2020 від-

носно фізичної особи — підприємця Гу-

левського Михайла Михайловича. До-

кладна інформація про прийняті рішен-

ня розміщена на офіційному веб-сайті 

АМКУ www.amcu.gov.ua.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПА-
НІЯ «АЛЬЯНС КАПІТАЛ» (ідентифікацій-
ний код юридичної особи — 43345972, 
адреса — м. Київ, вул. Тургенівська, 76-
78, офіс 1) повідомляє, що відповідно до 
рішення учасника Товариства, оформле-
ного протоколом № 4 від 27.04.2021 року, 
прийнято рішення про звернення до На-
ціонального банку України із заявою про 
виключення інформації про фінансову 
установу з Державного реєстру фінансо-
вих установ.

У зв’язку з завершенням досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні № 42016000000002296 від 09.09.2016 
за підозрою Толмачова О.В. у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 3 ст. 110 КК України, підозрю-
ваному Толмачову Олександру В’ячеславовичу, 23.01.1971 р.н., 
який проживає за адресою: м. Севастополь, пр. Героїв Сталін-
граду, 36/56, необхідно з’явитися 18.05.2021 з 09:00 до 18:00 та 
19.05.2021 з 09:00 до 18:00 до старшого слідчого в ОВС 5 від-
ділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчо-
го управління СБ України Рудого В.В. за адресою: м. Київ, вул. 
Бульварно-Кудрявська, 11, каб. № 308, тел.: +38 044 255-84-88, 
для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Та-
кож підозрюваний може з’явитися до слідчого або прокурора в 
інший робочий день до 18.05.2021.

30.04.2021 НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ прийняв рішення 
про виключення з Державного реєстру фінансових установ ПТ 
«ЛОМБАРД ЧЕПІЛЬ І КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 23748942), 
ТОВ «ОЛКОМ-ЛІЗИНГ» (код за ЄДРПОУ 40001502), Кредитну 
спілку «Копілочка» (код ЄДРПОУ 34527066), Кредитну спілку 
«Співдружність» (код ЄДРПОУ 26347059), Кредитну спілку «На-
родний кредит» (код ЄДРПОУ 22876833) на підставі поданих ни-
ми заяв.

Крім цього, з Державного реєстру фінансових установ ви-
ключено АТ «СК «ВАРТА» (код ЄДРПОУ 14080209), ПРАТ «СК 
«ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» (код ЄДРПОУ 34240804), ПРАТ «СК 
«СТАР-ПОЛІС» (код ЄДРПОУ 35810956), ПРАТ «СК «ІНДУСТРІ-
АЛЬНА» (код ЄДРПОУ 32920354) у зв’язку із відсутністю у них 
чинних ліцензій на право надання фінансових послуг.

НКРЕКП інформує про відкриття провадження у справі  
№ 640/17408/19 за позовом АТ «Нікопольський за-
вод феросплавів» до НКРЕКП, про визнання протиправ-
ними та скасування постанов НКРЕКП від 01.08.2019  
№ 1622 «Про встановлення тарифу на послуги з диспетчер-
ського (оперативно-технологічного) управління ДП «НЕК 
«УКРЕНЕРГО» на II півріччя 2019 року» та від 10.09.2019  
№ 1893 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 01.08.2019 
№ 1622», засідання у якій призначено на 03.06.2021 об 11:00 
в приміщенні Окружного адміністративного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 81-А, зал судово-
го засідання № 124.

Втрачені Свідоцтво 
про право власності 
для прогулянкових су-
ден та Свідоцтво про 
право плавання під 
Державним Прапором 
України для прогулян-
кових суден на судно 
моделі «Gelios 560» 
реєстраційний номер: 
«uа 2145 KV», влас-
ник судна Попкова Лі-
лія Геннадіївна, 

вважати 
недійсними
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 13 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +4  +9 +14  +19 Черкаська +4  +9 +14  +19
Житомирська +4  +9 +14  +19 Кіровоградська +4  +9 +14  +19
Чернігівська +4  +9 +14  +19 Полтавська +4  +9 +15  +20
Сумська +4  +9 +14  +19 Дніпропетровська +4  +9 +17  +22
Закарпатська +9  +14 +14  +19 Одеська +5  +10 +14  +19
Рівненська +5  +10 +14  +19 Миколаївська +5  +10 +15  +20
Львівська +7  +12 +14  +19 Херсонська +5  +10 +18  +23
Івано-Франківська +7  +12 +14  +19 Запорізька +5  +10 +18  +23
Волинська +5  +10 +14  +19 Харківська +5  +10 +19  +24
Хмельницька +5  +10 +14  +19 Донецька +5  +10 +20  +25
Чернівецька +7  +12 +14  +19 Луганська +5  +10 +20  +25
Тернопільська +5  +10 +14  +19 Крим +5  +10 +18  +23
Вінницька +4  +9 +14  +19 Київ +6  +8 +16  +18

Укргiдрометцентр

Солдат Перемоги
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

НАБЛИЖАЛИ, ЯК МОГЛИ. 
17 вересня цього року Олексан-
дрові Лотушку виповнюється 95: 
поважний вік, що й казати! А в 
січні 1945-го, у 18 років, молодий 
солдат  уже пішов на війну.

І відразу подорослішав… Йо-
му ніколи було думати про рід-
ний дім: у голові пульсувало од-
не — вигнати німців і вижити са-
мому! Сашко не просто вижив 
— він зустрів Перемогу в само-
му Берліні! Затим ще п’ять років 
служив у групі радянських військ 
у Німеччині.

Ветеран Другої світової діс-
тає старі фотографії: ось він за 
280 кілометрів до Берліна, а ось 
із товаришами вже в самому 
рейхстагу! Фотографії, ордени 
та посвідчення до них роздив-
ляємося разом: медаль «За пе-
ремогу над Німеччиною» — го-
ловна реліквія його фронтового 
сімейного музею, який поміща-
ється в шкіряній жіночій сумці. 
Хтозна, скільки разів на рік про-
сять його відкрити цей «музей» 
для огляду. Хотілося б, щоб час-
тіше: як ось сьогодні, коли до 
нього в гості завітали колишні 
колеги.

Олександр Сергійович уваж-
но вслухається в кожне слово й 
пригадує приємні миттєвості, пе-
режиті в споживчій кооперації 
краю. Він, колишній начальник 
управління громадського хар-
чування облспоживспілки, при-
святив їй 35 років життя, прослу-
живши вірою й правдою. Отже, 
згадати таки має що.  Десятки 
років у книжковому відділі това-

рознавцем пропрацювала його 
дружина Тамара Дмитрівна. Що-
правда, вона, його вірна голубка, 
вже відлетіла у вічний вирій… А 
ось книжки, дбайливо розстав-
лені на полицях її руками, нена-
че чекають на господиню. Повні 
зібрання творів класиків україн-
ської та російської літератур — 
це сьогодні вже справжній анти-
кваріат.

Неабияк підводить здоров’я 
Олександра Лотушка: каже, вже 
другий рік поспіль не виходить із 
квартири — хіба що на балконі 
дихає свіжим повітрям. Але три-

має себе у формі: підтягнутий, 
стрункий, у квартирі чисто й ви-
мито — ось у кого ще вчитися й 
учитися нам усім! Отакий висно-
вок роблю з  відвідин ветерана, 
для кого таке щире спілкування 
про життя-буття понад усе. Ба-

чили б ви, як він зрадів цій зу-
стрічі, зрадів, що колеги не забу-
ли його! 

Гадаю, роль нашого поколін-
ня — бути надійним містком між 
ветеранами та дітьми й онуками: 
щоб не розгубилася по закутках 
їхньої свідомості Пам’ять. Про 
тих, завдяки кому продовжуєть-
ся й наш, український, родовід. 
Про тих, завдяки кому народять-
ся їхні діти й онуки. 

Символічно, що нащадки ве-
теранів Другої світової, не замис-
люючись, стають до лав захисни-
ків Вітчизни ось уже сім років по-
спіль: ми не претендуємо на чу-
жі території, але й своєї нікому не 
віддамо. Тому в ці пам’ятні трав-
неві дні  разом із сотнями тисяч 
українських матерів щиро молю-
ся за мир для України.  

…Кажуть, війна триває доти, 
доки живий її останній солдат. 
Олександр Лотушко (дивімося 
правді у вічі) — один з останніх. 
Так випало на його долю: здобу-
ти для нас Перемогу, витягнути 
країну з руїн, розбудувати спо-
живчу кооперацію краю, зали-
шивши в ній гарний спогад про 
себе.  

Заквітчаних весняних світан-
ків вам, Олександре Сергійови-
чу, — їхні пахощі можна відчути 
навіть із балкона! З Днем Пере-
моги!

Китайська ракета 
впала на Землю. 
Ніхто не постраждав

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ. За повідомленнями держав-
них масмедіа КНР, уламки некерованої китайської ракети впа-
ли на Землю і розсипалися над Індійським океаном. Згідно з да-
ними Управління космічної техніки Китаю, точка, у якій уламки ра-
кети зіткнулися із Землею, розташовувалася на південному захо-
ді від Індії та Шрі-Ланки. Фрагменти належать ракеті Long March-
5b, яку було використано для запуску першого модуля нової кос-
мічної станції Китаю минулого місяця. Їхня загальна вага становить 
18 тонн, і це був один із найбільших предметів за останні десяти-
ліття, який неконтрольовано увійшов в атмосферу нашої планети.

Після появи новин, що уламки ракети падають на Землю, вису-
вали багато припущень щодо того, куди саме вони впадуть. Про-
те з огляду на те, що вода становить майже 70% Землі, шанси, що 
некерована ракета влучить у населений людьми район, були дуже 
малі. Подібні інциденти вже траплялися. Торік уламки космічної ра-
кети впали на територію селища у Кот-д’Івуарі, але, на щастя, від 
цього ніхто не постраждав. Фрагменти з космічного об’єкта Skylab 
впали на Землю в 1979 році на заході Австралії, але тоді також вда-
лося уникнути жертв і травм.

Проте американське космічне агентство NASA розкритикува-
ло китайську владу через недостатню прозорість і звинуватило її 
у безвідповідальній поведінці. Адже неконтрольоване падіння та-
кого великого космічного об’єкта несе потенційну загрозу. «Оче-
видно, що Китай не дотримується стандартів з поводження зі своїм 
космічним сміттям», — заявив адміністратор NASA Білл Нельсон. 
І наголосив, що Китай та всі космічні країни і комерційні організа-
ції зобов’язані діяти відповідально й прозоро в космосі, гарантуючи 
безпеку й стабільність. 

ДО РЕЧІ
Фашисти зробили окуповане Рівне столицею рейхскомісаріату 

«Україна» під управлінням гауляйтера Східної Пруссії Еріха Коха. 
За три роки окупації в місті та його околицях вони винищили по-
над 100 тисяч жителів! А в урочищі Сосонко за два дні розстріляли 
17, 5 тисячі євреїв, у тому числі жінок, літніх людей та дітей.

У Брюсселі кількатисячний натовп святкував 
відкриття ресторанів

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

ЖИТТЯ ПОВЕРТАЄТЬСЯ. 
У Бельгії минулої суботи тера-
си кафе й ресторанів почали 
приймати відвідувачів після то-
го, як їх були закрито 201 день 
через пандемію. Щоправда, об-
межувальні правила однаково 
існують. Столики мають стоя-
ти на відстані не менш ніж пів-
тора метра один від одного, за 
одним столиком може сидіти не 
більше чотирьох людей, до при-
міщення кафе можна заходи-
ти лише у масці і лише для то-
го, щоб пройти до туалету або 
сплатити чек, а час роботи за-
кладів — суворо до 10 години 
вечора. 

Та попри це щасливі бель-
гійці заполонили тераси й ве-
ранди улюблених кафе. Адже у 
Бельгії, як, власне, і в усій Єв-
ропі, ресторанна культура — це 
велика частина повсякденного 
життя. Для когось — неодмінна 
ранкова кава і круасан перед 
початком робочого дня, для ба-
гатьох — неспішний обід за ке-
лихом вина й розмовою з коле-
гами, майже для всіх — вечірній 
келих пива після робочого дня, 
а вечеря з друзями по п’ятницях 
— то вже святе. Для бельгій-
ських пенсіонерів довгі поси-
деньки у місцевому барі за пін-

тою вина й розмовою з сусіда-
ми — це ще й можливість вийти 
у люди, обмінятися новинами, 
відчути себе частиною грома-
ди. Тому бельгійці, які болюче, 
але мужньо переживали майже 
семимісячне закриття рестора-
нів і кафе, не приховували своєї 
радості від того, що в їхнє жит-
тя повернувся ще один важли-
вий елемент докоронавірусно-
го періоду. 

У Брюсселі ця бурхлива ра-
дість навіть переросла у су-
тички з поліцією. Її влаштува-
ли відвідувачі культового кафе 
«Бельга» на площі Фляже та 
містяни, які прийшли на площу, 
щоб відсвяткувати вихід з лок-
дауну. «Бельга» має одну з най-
більших терас у місті, і його по-
любляють зокрема місцеві жур-
налісти, студенти та богема. З 
самого ранку натовп відвідува-
чів у кафе не меншав, а ближ-
че до десятої години вечора на 
площі зібралося чимало людей, 
які захотіли відсвяткувати важ-
ливу віху у скасуванні локдауну. 
За оцінками брюссельської по-
ліції, на Фляже зібралося близь-
ко півтори тисячі людей. Вони 
танцювали, пили пиво й пуска-
ли феєрверки. 

Спочатку поліція ходила у на-
товпі невеликими групами, на-
магаючись вмовити всіх розі-
йтися. Адже, попри скасування 

в Бельгії комендантської годи-
ни, у країні чинне правило, яке 
дозволяє збиратися на вулиці у 
компанії не більш ніж із десяти 
людей. Проте на ці заклики по-
ліції натовп відповідав глузли-
вими вигуками та свистом. Мер 
брюссельського району Іксель, 
де розташована площа Фляже, 
Христос Дулкерідіс заявив по-
ліції, що не збирається давати 
розпорядження про розгін на-
товпу. «Ми вже це робили і не 
хочемо повторювати. Ми очіку-
вали, що люди, щасливі від при-
пинення дії комендантської го-

дини й відкриття терас, захочуть 
це відсвяткувати», — сказав чи-
новник журналістам. 

Комунальні служби почали 
прибирати площу близько опів-
ночі. І лише о першій годині но-
чі поліція вирішила вдатися до 
жорстких методів розгону найза-
взятіших гульвіс, яких було май-
же 500 осіб, за допомогою водо-
метів. Але й цей інцидент не за-
тьмарив радості жителів Брюс-
селя від того, що важкий період 
жорсткого локдауну поступово 
завершується і життя поверта-
ється до звичного ритму. 
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Олександр Лотушко приймає вітання з Днем Перемоги

Китайська ракета  
всупереч всім прогнозам  
не заподіяла шкоди людям
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