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ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 

За даними управління ювенальної превенції 
Національної поліції України, торік сталося 
137 дитячих суїцидів, а за чотири місяці 
цього року — вже більше, ніж за весь 
2020-й. У чому криється причина?

В Україні розпочала 
роботу безоплатна 
універсальна гаряча 
лінія підтримки 
батьків після пологів

ВАРТО ЗНАТИ 

Президент про добросусідство й стратегічне партнерство 
заради досягнення омріяної нашими народами мети 

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:

ЦИФРА ДНЯ

1,2% 
становило скорочення ВВП країни в 

першому кварталі цього року порівняно 
з IV кварталом 2020 року, за даними 

Держстату  

«Україну і Грузію 
єднають спільні 

цілі щодо набуття 
повноправного 

членства в 
Європейському 

Союзі та НАТО».

Центри масової 
вакцинації 
працюватимуть  
по всій країні

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Цього тижня стартує 
вакцинація працівників підприємств, які в штаті мають 
понад 50 осіб

Економіка пристосовується 
до карантину 

МАРКЕРИ. Національна економіка відновлюється після ко-
ронакризи повільніше, ніж очікувалося. Відповідно до звіту НБУ 
про фінансову стабільність ВВП в I кварталі цього року знизився 
на 2% в річному вимірі. Такий показник дещо контрастує з висо-
кими темпами відновлення споживчого попиту і сприятливою си-
туацією для більшості ключових секторів економіки.

«Негативно на зміну ВВП впливали зниження фізичних обся-
гів експорту товарів, стрімке відновлення імпорту і мляві інвес-
тиції. Додатковим чинником скорочення стали карантинні обме-
ження», — йдеться в документі. Утім, приріст ВВП у річному ви-
мірі в II кварталі буде значним завдяки ефекту низької бази по-
рівняння минулого року. «Економіка вже в основному пристосу-
валася до роботи в умовах карантину, а нові обмеження стають 
гнучкішими для бізнесу. За підсумками року, ВВП має зрости на 
3,8% і буде трохи нижчим, ніж у 2019 році. Для прискорення тем-
пів зростання бракує інвестиційної активності», — прогнозують 
у НБУ. Водночас зберігається ризик запровадження нового ка-
рантину в разі зростання захворюваності на COVID-19.
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

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

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2021 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

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

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

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

Триває 
передплата 
на 2021 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua



Розшукуються спадкоємці ПАВЛОВОЇ ЛІДІЇ ФЕДОРІВНИ, 

1940 року народження, яка померла 11 квітня 2021 року, 

мешкала в м. Дніпро по вул. Стромцова Леоніда (попередня назва 

вул. Вакуленчука). Спадкоємцям необхідно з’явитись до 11 жовтня 

2021 року за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 

вул. Титова, буд. 27, кв. 59, телефон +380962872336, 

приватний нотаріус Антонова Т. Є.

Розшукуються спадкоємці КУЧЕРОВОЇ ЛІДІЇ ІВАНІВНИ, 

1941 року народження, яка померла 17 травня 2021 року, 

мешкала в м. Дніпро по вул. Січових Стрільців (попередня назва 

вул. Артема). Спадкоємцям необхідно з’явитись до 17 листопада 

2021 року за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 

вул. Титова, буд. 27, кв. 59, телефон +380962872336, 

приватний нотаріус Антонова Т. Є. 

ОГОЛОШЕННЯ
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ВІД КОМІТЕТУ З ДЕРЖАВНИХ ПРЕМІЙ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ
Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки повідомляє, що завер-

шено перший етап розгляду робіт, висунутих для участі у конкурсі зі здобуття Дер-
жавних премій України в галузі науки і техніки (Національної премії України імені Бо-
риса Патона) та премій Президента України для молодих вчених 2021 року.

Комітет звертається до наукових установ, науково-технічних організацій, підпри-
ємств, закладів вищої освіти, вчених та фахівців, широкої громадськості з проханням 
узяти участь у обговоренні робіт, які беруть участь у конкурсі на здобуття премій, і 
повідомити свою думку щодо їх змісту та складу колективів виконавців.

Відгуки, пропозиції та зауваження просимо надсилати до 25 вересня 2021 року 
за адресою:

 03150, м. Київ-150, вул. Антонович, 51, Комітет з Державних премій України  
в галузі науки і техніки

 Ваші коментарі можна залишити на відповідних сторінках веб-сайту Комітету за 
адресою: www. kdpu-nt.gov.ua.

До участі у конкурсі зі здобуття Державних премій України в галузі 
науки і техніки (Національної премії України імені Бориса Патона) до-
пущено 13 робіт, а саме:
1. Створення високоекономічних гідроагрегатів для ГЕС України

Представлено приватним акціонерним товариством «УКРГІДРОПРОЕКТ».
Список виконавців:
Осадчий С.Д., Рассовський В.Л., Бураков О.С., Єфименко В.М., Коршунов О.О., 
Кобзар І.В., Ковальов Ю.М., к.т.н. Хорєв О.М.

2. Текстильні матеріали і вироби спеціального та військового призначення
Представлено Херсонським національним технічним університетом.
Список виконавців:
д.т.н. Сарібєкова Ю.Г., д.т.н. Чепелюк О.В., д.т.н. Семешко О.Я., 
д.т.н. Остапенко Н.В., д.мист. Колосніченко О.В., д.т.н. Ванкевич П.І., 
к.військ.н. Черненко А.Д., Прохоровський А.С.

3. Фізичні основи та інноваційні технології ультразвукового оброблення матеріалів
Представлено Інститутом металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України.
Список виконавців:
д.ф.-м.н. Мордюк Б.М., д.т.н. Прокопенко Г.І., д.т.н. Луговський О.Ф., 
д.ф.-м.н. Волошко С.М., к.т.н. Клочков І.М., к.т.н. Соловей С.О., 
к.т.н. Линник Г.О., Подобний О.В.

4. Збереження і відновлення рослинного різноманіття України
Представлено Національним ботанічним садом імені М.М.Гришка НАН 
України.
Список виконавців:
чл.-к. Заіменко Н.В., чл.-к. Царенко П.М., д.б.н. Виноградова О.М., 
д.б.н. Клименко С.В., д.б.н. Гелюта В.П., к.б.н. Михальська Л.М., 
д.б.н. Нецветов М.В., к.б.н. Михайлюк Т.І.

5. Електрохімія функціональних матеріалів і систем
Представлено Інститутом загальної та неорганічної хімії імені 
В.І.Вернадського НАН України.
Список виконавців:
чл.-к. Колбасов Г.Я., д.х.н. Кублановський В.С., д.т.н. Берсірова О.Л., 
д.т.н. Сахненко М.Д., д.т.н. Ведь М.В., д.т.н. Кунтий О.І., 
д.х.н. Решетняк О.В., д.х.н. Посудієвський О.Ю.

6. Новітні багатокомпонентні високоентропійні матеріали конструкційного та 
функціонального призначення
Представлено Інститутом проблем матеріалознавства імені І.М. Францеви-
ча НАН України.
Список виконавців:
д.т.н. Горбань В.Ф., д.ф.-м.н. Фірстов Г.С., д.т.н. Андрєєв А.О., 
д.ф.-м.н. Карпець М.В., к.ф.-м.н. Крапивка М.О., к.ф.-м.н. Рогуль Т.Г., 
к.ф.-м.н. Табачнікова О.Д., к.ф.-м.н. Бродніковський М.П.

7. Динамічна взаємодія твердих і деформівних тіл з рідиною
Представлено Інститутом механіки імені С.П.Тимошенка НАН України.
Список виконавців:
д.ф.-м.н. Багно О.М., чл.-к. Борисюк А.О., д.ф.-м.н. Жук О.П.,
д.т.н. Семененко Є.В., д.ф.-м.н. Троценко Ю.В., д.ф.-м.н. Янчевський І.В.

8. Засоби і системи інерціальної навігації та початкового орієнтування  
ракетної та космічної техніки
Представлено Казенним підприємством спеціального приладобудування 
«Арсенал».
Список виконавців:
к.т.н. Басанець О.П., Воронченко В.Г., Приходько С.М., Сладкий А.М., 
к.т.н. Слюсар В.М., к.т.н. Тиховський В.М., к.т.н. Черняк М.Г., Юр’єв Ю.Ю.

9. Фізичні принципи спін-хвильової електроніки та спінтроніки
Представлено Інститутом магнетизму НАН України та МОН України.
Список виконавців:
к.ф.-м.н. Верба Р.В., д.ф.-м.н. Голуб В.О., д.ф.-м.н. Каказей Г.М., 
д.ф.-м.н. Мелков Г.А., д.ф.-м.н. Серга О.О., д.ф.-м.н. Товстолиткін О.І., 
к.ф.-м.н. Чумак А.В., д.ф.-м.н. Шека Д.Д.

10. Забезпечення якості медичної допомоги новонародженим дітям в умовах 
розбудови перинатальної служби в Україні
Представлено ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка 
О.М.Лук’янової НАМН України».
Список виконавців:
д.м.н. Знаменська Т.К., д.м.н. Авраменко Т.В., д.м.н. Слєпов О.К., 
д.м.н. Воробйова О.В., д.м.н. Добрянський Д.О., д.м.н Похилько В.І., 
д.м.н. Клименко Т.М., д.м.н. Мавропуло Т.К.

11. Новітні методи застосування стовбурових клітин і біоінженерних технологій  
у регенеративній медицині
Представлено ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини  
Національної академії медичних наук України».
Список виконавців:
д.м.н. Габрієлян А.В., к.м.н. Голюк Є.Л., д.м.н. Домбровський Д.Б.,
к.м.н. Кирик В.М., д.м.н. Медведєв В.В., к.м.н. Руденко С.А., к.б.н. Шаблій 
В.А.

12. Фізико-технічні засади створення керованих нано- і мікроструктур  
на поверхні твердих тіл
Представлено Національним технічним університетом України «Київський  
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Список виконавців:
д.ф.-м.н. Войтенко О.І., д.ф.-м.н. Габович О.М., д.ф.-м.н. Горшков В.М., 
к.ф.-м.н. Короташ І.В., д.т.н. Кузьмичєв А.І., д.ф.-м.н. Руденко Е.М., 
к.ф.-м.н. Семенюк В.Ф., Семенюк Н.І.

13. Цикл робіт з історії української філософії ХV-ХVІІІ ст.
Представлено Інститутом філософії імені Г.С.Сковороди НАН України.
Виконавець:
д.філос.н. Литвинов В.Д.

До участі у конкурсі зі здобуття премій Президента України  
для молодих вчених 2021 року допущено 56 робіт, а саме:
1. Роль стресу ендоплазматичного ретикулума в розвитку патологічних ста-

нів, їх профілактиці та лікуванні
Представлено Інститутом біохімії імені О.В.Палладіна НАН України.
Список виконавців:
к.б.н. Вілецька Ю.М., Ph.D. Хіта О.О.

2. Енергоефективні тепломасообмінні технології при сушінні рослинної сировини
Представлено Інститутом технічної теплофізики НАН України.
Список виконавців:
к.т.н. Самойленко К.М., Слободянюк К.С.

3. Нормалізація магнітного поля кабельних ліній при двосторонньому заземленні
Представлено Державною установою «Інститут технічних проблем магнетиз-
му Національної академії наук України».
Список виконавців:
к.т.н. Грінченко В.С., к.т.н. Ткаченко О.О.

4. Науково-технологічні засади виготовлення органо-мінеральних добрив та їх 
застосування для підвищення родючості ґрунтів та продуктивності  
сільськогосподарських культур
Представлено Національним науковим центром «Інститут ґрунтознавства та 
агрохімії імені О.Н.Соколовського».
Виконавець:
к.с.-г.н. Артем’єва К.С.

5. Гібридні нейро-фаззі системи для завдань інтелектуального аналізу  
потоків медичних даних
Представлено Харківським національним університетом радіоелектроніки.
Виконавець:
д.т.н. Перова І.Г.

6. Комплексне ортодонтичне лікування пацієнтів з метаболічним синдромом
Представлено державною установою «Інститут стоматології та щелепно-ли-
цевої хірургії НАМН України».
Виконавець:
д.м.н. Дєньга А.Е.

7. Підвищення ефективності виконання процесів очищення  
та транспортування зернових матеріалів
Представлено Національним університетом біоресурсів і природокористу-
вання України.
Список виконавців:
к.т.н. Троханяк О.М., к.т.н. Троханяк В.І.

8. Ноземоз бджіл (поширення та методи профілактики)
Представлено Національним науковим центром «Інститут бджільництва іме-
ні П.І.Прокоповича» .
Виконавець:
к.в.н. Односум Г.В.

9. Розвиток методів забезпечення вібраційної надійності систем  
з конструктивною симетрією та їх складових
Представлено Інститутом проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України.
Список виконавців:
к.т.н. Савченко К.В., к.т.н. Кабанник С.М., к.т.н. Деркач О.Л.

10. Сучасні концепції у розробці фітопрепаратів на основі рослин роду Iris
Представлено Національним фармацевтичним університетом.
Виконавець:
к.фарм.н. Михайленко О.О.

11. Упровадження електронних відкритих журнальних систем в науково- 
педагогічній діяльності
Представлено Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання  
Національної академії педагогічних наук України.
Виконавець:
к.пед.н. Лупаренко Л.А.

12. Інноваційні засоби психологічної допомоги особистості в умовах гібридної війни
Представлено Інститутом соціальної та політичної психології Національної 
академії педагогічних наук України.
Список виконавців:
Дворник М.С., к.психол.н. Мирончак К.В.

13. Оптико-акустичне діагностування корозійно-механічного руйнування  
елементів конструкцій
Представлено Фізико-механічним інститутом імені Г.В.Карпенка НАН Укра-
їни.
Список виконавців:
к.т.н. Канюк Ю.І., к.ф.-м.н. Чорненький А.Б., к.т.н. Штойко І.П., Стасишин І.В.

14. Інноваційні технології підвищення ресурсу несучих елементів  
газотурбінних двигунів
Представлено Національним технічним університетом України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Список виконавців:
к.т.н. Лавріненков А.Д., Уланов С.О., Зілінський А.І.

15. Деформації земної поверхні на території України за даними  
ГНСС-спостережень
Представлено Головною астрономічною обсерваторією НАН України.
Виконавець:
к.ф.-м.н. Іщенко М.В.

16. Створення засобів контролю та діагностування стану спресованості осердя 
статора потужних турбогенераторів
Представлено Інститутом електродинаміки НАН України.
Виконавець:
д.т.н. Зайцев Є.О.

17. Потужні інфразвукові сигнали природного та техногенного походження:  
фундаментальні та прикладні аспекти, екологічні наслідки
Представлено Харківським національним університетом імені В.Н.Каразіна.
Виконавець:
Шевелев М.Б.

18. Формування структури земної кори в межах Побузького гірничорудного  
району та оцінка його перспектив на корисні копалини
Представлено Інститутом геофізики імені С.І.Субботіна НАН України.
Виконавець:
д.геол.н. Мичак С.В.

19. Комплексне використання ресурсного потенціалу вугледобувних  
підприємств Західного Донбасу
Представлено Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка».
Список виконавців:
к.т.н. Малашкевич Д.С., к.геол.н. Козій Є.С., к.е.н. Макурін А.А., Кошеленко Є.В.

20. Кліматогенні варіації радіального приросту дуба звичайного
Представлено державною установою «Інститут еволюційної екології  
Національної академії наук України».
Виконавець:
к.б.н. Прокопук Ю.С.

21. Формування та реалізація стратегії впровадження економіки замкненого  
циклу в Україні у рамках екологізації Європейського простору
Представлено Південним науковим центром НАН України і МОН України.
Виконавець:
д.е.н. Коваль В.В., к.е.н. Міхно І.С.

22. Посттравматичний стресовий розлад у учасників АТО/ООС (механізми  
формування, терапія, профілактика, реабілітація хворих)
Представлено Національним військово-медичним клінічним центром «Голо-
вний військовий клінічний госпіталь».
Виконавець:
к.м.н. Черненко І.О.

23. Донори гідроген сульфіду як потенційні лікоподібні сполуки  
з протизапальною активністю
Представлено Львівським національним медичним університетом імені Да-
нила Галицького.
Список виконавців:
к.б.н. Денисенко Н.В., к.б.н. Лозинська І.І.

24. Екстремальні проблеми наближення класів функцій однієї та багатьох змінних
Представлено Інститутом математики НАН України.
Список виконавців:
к.ф.-м.н. Пожарська К.В., к.ф.-м.н. Степанюк Т.А., к.ф.-м.н. Янченко С.Я.

25. Формування адаптивного потенціалу рослинно-мікробних взаємодій  
як основа ризосферних та екосистемних процесів
Представлено Національним університетом біоресурсів і природокористу-
вання України.
Список виконавців:
к.с.-г.н. Олійник О.О., к.с.-г.н. Борко Ю.П., к.с.-г.н. Цехмістер Г.В., Субін О.В.

26. Оптимізація проточних частин потужних парових турбін для ТЕС та АЕС
Представлено Національним технічним університетом «Харківський політех-
нічний інститут».
Список виконавців:
к.т.н. Авдєєва О.П., к.т.н. Пальков І.А., к.т.н. Пальков С.А., Іщенко О.І.

27. Структура, сорбційні та теплові властивості вуглецевих наноматеріалів  
та створення композитів на їх основі
Представлено Фізико-технічним інститутом низьких температур імені 
Б.І.Вєркіна НАН України.
Список виконавців:
к.ф.-м.н. Баснукаєва Р.М., к.ф.-м.н. Барабашко М.С.

28. Будова та фотоніка мероціанінів як підґрунтя для розробки світлочутли-
вих матеріалів
Представлено Інститутом органічної хімії НАН України.
Виконавець:
д.х.н. Кулініч А.В.

29. Підвищення енергетичної ефективності та екологічної безпеки водневої 
термобарохімічної технології інтенсифікації видобутку вуглеводнів
Представлено Інститутом проблем машинобудування імені А.М. Підгорного 
НАН України.
Виконавець:
к.т.н. Велігоцький Д.О.

30. Розробка неорганічних та органо-неорганічних сорбційних матеріалів  
для селективного вилучення компонентів із водних середовищ
Представлено Інститутом загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського 
НАН України.
Список виконавців:
к.х.н. Чабан М.О., к.х.н. Коломієць Є.О.

31. Розробка принципів ревіталізації довкілля за використання автохтонних  
та інтродукованих рослин
Представлено Національним ботанічним садом імені М.М.Гришка НАН 
України.
Список виконавців:
к.б.н. Бондарчук О.П., к.б.н. Гончаровська І.В., к.б.н. Росіцька Н.В.

32. Спрямований синтез та хімічні трансформації нових азото- та кисневмісних 
гетероциклічних сполук біоаналітичного та фармакологічного призначення
Представлено Державним вищим навчальним закладом «Український дер-
жавний хіміко-технологічний університет».
Список виконавців:
д.х.н. Фарат О.К., к.х.н. Варениченко С.А., к.х.н. Кулик О.Г., к.х.н. Санін Е.В.

33. Удосконалення структурно-аналітичних методів прогнозування технологіі  
імпульсної обробки металів.
Представлено Кременчуцьким національним університетом імені Михайла 
Остроградського.
Список виконавців:
к.т.н. Шлик С.В., к.т.н. Ченчева О.О., д.т.н. Клец Д.М., к.т.н. Лашко Є.Є.

34. Одержання нових циклоалкенільних сульфовмісних похідних ізооксазолу  
реакціями метатезису із закриттям циклу
Представлено Інститутом біоорганічної хімії та нафтохімії імені В.П.Кухаря 
НАН України.
Виконавець:
к.х.н. Павлюк О.В.

35. Ресурсоощадні технології розв’язання екологічних проблем у містах
Представлено Національним університетом «Полтавська політехніка імені 
Юрія Кондратюка».
Список виконавців:
к.т.н. Петраш О.В., к.т.н. Горб О.Г., Максюта Н.C.

36. Лікування жінок репродуктивного віку з патологією ендометрія
Представлено державною установою «Інститут педіатрії, акушерства і гіне-
кології імені академіка О.М.Лук’янової Національної академії медичних на-
ук України».
Виконавець:
к.м.н. Горбань Н.Є.

37. Наукова освіта на засадах цифровізації суспільства. Теорія і практика
Представлено Національним центром «Мала академія наук України».
Список виконавців:
к.пед.н. Бабійчук С.М., к.т.н. Попова М.А., к.т.н. Приходнюк В.В., 
д.філос.н. Свириденко Д.Б.

38. Оптимізація функціонування електричних мереж з фотоелектричними  
станціями з урахуванням прогнозного генерування засобами Smart Grid
Представлено Вiнницьким нацiональним технiчним унiверситетом.
Список виконавців:
к.т.н. Кравчук C.В., к.т.н. Малогулко Ю.В., Мірошник В.О.

39. Пенітенціарна система України: теоретико-прикладна модель
Представлено Одеським державним університетом внутрішніх справ.
Виконавець:
д.ю.н. Шкута О.О.

40. Дослідження сфероїдогенезу та пластичності клітин наднирників в культурі 
in vitro та розробка способів їх довгострокового зберігання
Представлено Інститутом проблем кріобіології і кріомедицини НАН України.
Виконавець:
к.б.н. Сидоренко О.С.

41. Економічні імперативи розвитку та комерціалізації інтелектуальної  
власності в Україні
Представлено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.
Виконавець:
д.е.н. Вірченко В.В.

42. Психологія емоційної сфери дітей з когнітивними порушеннями
Представлено Чорноморським національним університетом імені Петра Могили.
Виконавець:
д.психол.н. Лисенкова І.П.

43. Механізми державного управління безперервним розвитком освіти в умо-
вах глобальних викликів
Представлено Міжрегіональною академією управління персоналом.
Список виконавців:
д.н.держ.упр. Семенець-Орлова І.А., к.н.держ.упр. Майстренко К.М.

44. Забезпечення правопорядку в прикордонній сфері України
Представлено приватним акціонерним товариством «Вищий навчальний за-
клад «Національна академія управління».
Виконавець:
д.ю.н Курилюк Ю.Б.

45. Дипломатія Королівства Русі у європейських латиномовних пам’ятках  
ХІІІ–XV століть
Представлено Інститутом українознавства імені І.Крип’якевича НАН України.
Виконавець:
к.і.н. Паршин І.Л.

46. Запалення та імунні реакції у розвитку порушень серцево-судинної  
та жіночої репродуктивної систем, їх корекція та профілактика
Представлено Інститутом фізіології імені О.О.Богомольця НАН України.
Список виконавців:
к.м.н. Драчук К.О., к.б.н. Портніченко Г.В., к.м.н. Срібна В.О., 
к.б.н. Ступчук М.Є.

47. Інноваційні технології підвищення надійності, енергетичної ефективності  
та екологічності суднових енергетичних установок
Представлено Національним університетом кораблебудування імені адміра-
ла Макарова.
Список виконавців:
Савенков О.І., PhD Барабанова Ю.Є., Московко О.О., Пирисунько М.А.

48. Народні традиції випікання хліба в українців: генетичний,  
семантико-семіотичний та структурний аналіз
Представлено Інститутом народознавства НАН України.
Виконавець:
к.і.н. Зюбровський А.В.

49. Дослідження нанорозмірних матеріалів для пристроїв накопичення,  
збереження та перетворення енергії: теорія та експеримент
Представлено Національним університетом «Львівська політехніка».
Список виконавців:
к.т.н. Балабан О.В., к.т.н. Матулка Д.В.

50. Походження людської мови на основі ностратичної теорії
Представлено Київським національним лінгвістичним університетом.
Виконавець:
к.філ.н. Капранов Я.В.

51. Розробка інноваційних підходів до оцінки агресивності злоякісних  
новоутворень жіночої репродуктивної системи
Представлено Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіо-
логії імені Р.Є.Кавецького НАН України.
Список виконавців:
к.б.н. Борікун Т.В., к.б.н. Брєєва О.В.

52. Зміни локальних потенціалів збудливих тканин та поведінкових реакцій у 
нормі та при патології
Представлено Інститутом фізіології імені О.О. Богомольця НАН України.
Список виконавців:
к.б.н. Федорюк М.П., к.б.н. Боговик Р.І., Стефаненко М.В.

53. Семіотика права як парадигма сучасного праворозуміння
Представлено Національною академією внутрішніх справ.
Виконавець:
д.ю.н. Павлишин О.В.

54. Митрополит Андрей Шептицький: соціально-економічна візія
Представлено Інститутом українознавства імені І.Крип’якевича НАН України.
Виконавець:
д.і.н. Пасіцька О.І.

55. Синтез інноваційних технологій обробки та аналізу даних для забезпечення 
сталого розвитку суспільства
Представлено Чорноморським національним університетом імені Петра Могили.
Виконавець:
к.т.н. Давиденко Є.О.

56. Транспортні та релаксаційні властивості стохастичних систем із аномально 
повільною еволюцією
Представлено Інститутом прикладної фізики НАН України.
Виконавець:
к.ф.-м.н. Бистрик Ю.С.
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

Згідно зі Статутом Національної академії мистецтв України, повідомляємо 
список дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Національної ака-
демії мистецтв України, обраних на сесії Загальних зборів НАМ України, що від-
булися 11 червня 2021 року:

Відділення образотворчого  
мистецтва

У дійсні члени (академіки)
1. Криволап Анатолій Дмитрович 

— м. Київ
2. Маков Павло Миколайович —  

м. Харків
3. Сільваші Тіберій Йосипович — 

м. Київ
У члени-кореспонденти

1. Вакуленко Юрій Євгенович — 
м. Київ

2. Полтавець-Гуйда Оксана Вікто-
рівна — м. Київ

Відділення музичного мистецтва
У дійсні члени (академіки)

1. Гамкало Іван Дмитрович —  
м. Київ

2. Скрипник Олексій Вікторович — 
м. Київ

У члени-кореспонденти
1. Остапенко Дмитро Іванович — 

м. Київ
2. Тимошенко Максим Олегович 

— м. Київ
3. Шейко Володимир Олександро-

вич — м. Київ
Відділення театрального мистецтва

У члени-кореспонденти
1. Кашліков Кирило Григорович — 

м. Київ
2. Солов’яненко Анатолій Анатолі-

йович — м. Київ
Відділення кіномистецтва
У дійсні члени (академіки)

1. Маслобойщиков Сергій Володи-
мирович — м. Київ

У члени-кореспонденти
1. Буковський Сергій Анатолійович 

— с. Мархалівка Київської обл. 

2. Миславський Володимир Нау-
мович — м. Харків 

3. Санін Олександр Геннадійович 
— м. Київ

4. Ширман Роман Натанович —  
м. Київ

5. Янчук Олександр Спиридонович 
— м. Київ

Відділення синтезу пластичних  
мистецтв

У члени-кореспонденти
1. Бокотей Михайло Андрійович — 

м. Львів
2. Соболєв Олександр Валерійович 

— м. Харків
Секція естетики та культурології  
відділення синтезу пластичних  

мистецтв
У дійсні члени (академіки)

1. Голубець Орест Михайлович — 
м. Львів

У члени-кореспонденти
1. Роготченко Олексій Олексійович 

— м. Київ 
Відділення теорії та історії мистецтв

У члени-кореспонденти
1. Кияновська Любов Олександрів-

на — м. Львів
2. Корнієнко Владислав Вікторо-

вич — м. Київ
3. Соколюк Людмила Данилівна — 

м. Харків
4. Тишко Сергій Віталійович —  

м. Київ
Президент Національної академії 

мистецтв України, академік 
 А.В. Чебикін

Перший віцепрезидент, академік 
 М.І. Яковлєв

Четверта Харківська міська державна нотаріальна контора повідо-
мляє про те, що після смерті 

СЕЛІВЕРСТОВА ВОЛОДИМИРА ВАЛЕНТИНОВИЧА,  
1961 року народження, 

померлого 22.12.2020 року в місті Харкові, відкрилася спадщина.
Спадкоємцям, які бажають оформляти спадщину, прохання 

з’явитися до Четвертої Харківської міської державної нотаріальної 
контори за адресою: Харків, вул. В. Мельникова, 2.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ЛЕВЧЕНКА І.Б. 
Громадянин України Левченко Ігор Борисович, 22.05.1967 року 

народження, зареєстрований за адресою: Донецька область, м. До-
нецьк, вул. Окраїнна, буд.108,  на підставі ст. ст. 133, 135, 139, 297-5 
КПК України, Вам необхідно з’явитись в період часу з 09 год.00 хв. до 
12 год. 00 хв. 29.06.2021 до слідчого відділу 2 управління (з дислока-
цією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луган-
ській областях, до старшого слідчого в ОВС Лиманюка О.П. адресою: 
Донецька область, м. Маріуполь, вул. Морських десантників, буд. 20, 
кабінет №2,  для вручення Вам письмового повідомлення про підо-
зру  у  кримінальному провадженні №22020050000000026, внесено-
му до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2020  за озна-
ками  злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 

 Окрім того, на підставі ст. ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК України, 
Вам необхідно з’явитись в період часу з 09 год.00 хв. до 18 год. 00 
хв. 30.06.2021, 01.07.2021 та 02.07.2021 до слідчого відділу 2 управ-
ління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в До-
нецькій та Луганській областях, до слідчого в ОВС Кучерової Ю.Ю. за 
адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Морських десантни-
ків, буд. 20, кабінет №12 для допиту Вас як підозрюваного та прове-
дення інших слідчих (процесуальних) дій за Вашою участю у вказа-
ному кримінальному провадженні.  

 Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик слід-
чого без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК 
України, настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого: 
Няньчура Сергія Миколайовича (к/п № 4201710000000061), обвинуваченого 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України для розгляду кри-
мінального провадження та повідомляє, що судовий розгляд по суті відбу-
деться: стосовно Няньчура С.М. — 08.07.2021 р. о 12 год. 30 хв., в приміщенні 
Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Ко-
ласа, 27-А, каб. 710. 

Няньчур С.М. повідомляється про те, що ухвалою суду від 23.01.2019 р. 
прийнято рішення про здійснення стосовно нього спеціального судового про-
вадження. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя Новик В.П.
Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого Пів-

ня Артема Миколайовича (к/п № 42016200350000049), обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, для розгляду кри-
мінального провадження та повідомляє, що судовий розгляд по суті відбудеться: 
стосовно Півня A.M. — 08.07.2021р. об 11 год. 00 хв. в приміщенні Святошинсько-
го районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А, каб. 710. 

Півень A.M. повідомляється про те, що ухвалою суду від 10.04.2019 р. прийня-
то рішення про здійснення стосовно нього спеціального судового провадження. 
Разом з тим повідомити про проведення судових дебатів в даному судовому за-
сіданні. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя Новик В.П.
В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебу-

ває кримінальне провадження № 1-кп/761/407/2020 за обвинувачен-
ням Опанасюка Олександра Дмитровича за ч. 1 ст. 111 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий 
розгляд по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеть-
ся 06 липня 2021 р. о 10:00 в приміщенні Шевченківського районно-
го суду м. Києва  за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, 
каб. 513. 

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Слободянюк П. Л.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинува-
чену Самойлову Олену Василівну для розгляду кримінального прова-
дження, внесеного до ЄРДР за №42016000000003292 відносно Само-
йлової Олени Василівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що судове засідання 
відбудеться 01.07.2021 р. о 10.00 год. в приміщенні Святошинського 
районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження.

Суддя Оздоба М.О.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
17.06.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького міського 

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

ЧЕРНІКОВОЇ ВІРИ СЕМЕНІВНИ, 22.10.1935 р.н.,
яка померла 08.08.2019 р., місце народження: Липецький р-н, село Де-
ментіївка. Для встановлення кола спадкоємців, які бажають прийня-
ти спадщину в тому числі, які були зареєстровані з померлою на день 
її смерті, та представників малолітніх, недієздатних спадкоємців, а та-
кож спадкоємців за заповітом, всіх спадкоємців прошу з’явитися до 
приватного нотаріуса Глаговської О.В. за адресою: Луганська обл.,  
м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 31/1, інакше спадщина буде вида-
на ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину, подавши зая-
ву нотаріусу.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого Філі-
пенка Ігоря Юрійовича, 08.09.1963 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: вул. Солов’яненко, 382, смт Козин, Обухівський район, Ки-
ївська обл., 08711) у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5  
ст. 191 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 16 го-
дині 30 хвилин 07 липня 2021 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або до-
кумент, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського 
районного суду міста Києва за адресою; 03127, м. Київ, вул. Полковника 
Потєхіна, 14-а, зал №33 (головуючий суддя Дмитрук Наталія Юріївна).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування да-
ного оголошення обвинувачений вважається належним чином ознайом-
лений з його змістом.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-
ного Федоркіна Сергія Івановича для розгляду кримінального прова-
дження з дозволом на здійснення спеціального судового проваджен-
ня, внесеного до ЄРДР за № 42017010000000196 відносно Федоркі-
на Сергія Івановича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що підготовче судове за-
сідання відбудеться 08.07.2021 на 13 год. 30 хв. в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Ко-
ласа, 27-А, каб. 710. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження. 

Суддя Новик В. П.
Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого Ва-

сильєва Олександра Модестовича (к/п № 42016010000000247), обвинуваче-
ного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, для розгляду 
кримінального провадження та повідомляє, що судовий розгляд по суті сто-
совно Васильєва О.М. відбудеться 08.07.2021 р. о 13 год. 00 хв. в приміщенні 
Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Ко-
ласа, 27-А, каб. 710. 

Васильєв О.М. повідомляється про те, що ухвалою суду від 05.11.2019 при-
йнято рішення про здійснення стосовно нього спеціального судового прова-
дження. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя Новик В.П.
У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-

мінальне провадження № 1-кп/761/1584/2019 за обвинуваченням Бугайо-
ва Максима Володимировича, у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, згідно Єдиного державного реє-
стру досудових розслідувань за №22018000000000152 від 07.05.2018 року. 

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд 
по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 07.07.2021 ро-
ку о 12 год. 30 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за 
адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. №501. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя Л. Л. Щебуняєва
В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває 

кримінальне провадження відносно Мухутдінова Дмитра Михайловича, 
17.09.1988 р.н., по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ст.ст. 111 ч.1, 408 ч. 1 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Мухут-
дінов Дмитро Михайлович, 17.09.1988 р.н., обвинувачений у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 111 ч.1, 408 ч. 1 КК 
України, яке відбудеться 06 липня 2021 року о 10.00 год. в приміщенні 
Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Полков-
ника Шутова, 1, під головуванням судді Педенко A.M. 

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Німетулаєва Сей-
тумера, 10.06.1952 року народження (останнє відоме місце проживання: 75560, 
вул. Петровського, 162, смт Новоолексіївка, Геніченський р-н, Херсонська обл.) у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.110 КК України у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 30.06.2021 року о 09 год. 30 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, 
який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського 
районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301, під 
головуванням судді Павленко О.О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

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. Універси-
тетська, буд. 33, офіс 7 (+380500488375) викликаються: 

Керівник Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтек Сервіс» Власенко 
Ігор Миколайович, 23.09.1990 р.н. ВП № 63527806

Боржник Кузнєцов Ілля Анатолійович, 18.11.1984 р.н. ВП № 60197883
Боржник Зайцев Віталій Євгенійович, 07.03.1965 р.н., ЗВП № 63609883
Боржник Майстренко Дмитро Костянтинович, 23.12.1978 р.н., ВП № 64851181
Вказані особи зобов’язані з’явитися до виконавця 29.06.2021 р. о 09:00. При со-

бі мати документи, що посвідчують особу. Наслідки неявки встановлені ст. 188-13 
КУпАП. У разі наявності поважних причин, не явки надати пояснення та докумен-
тальне підтвердження.

Втрачені документи на човен  

«Grand S 470» ДНП-2091К  

на ім’я Ітесь Віктора Валерійовича 

вважати недійсними.

TOB «Вівал Тур» ІНН №32901546, місце знахо-
дження 65026, Одеська область, м. Одеса, вул.  
Грецька, будинок 22, повідомляє про припинен-
ня діяльності у зв’язку з рішенням учасників від 
28.05.2021 р. Всі вимоги кредиторів приймають-
ся в термін до 2 місяців з дня оприлюднення по-
відомлення.

Розшукуються спадкоємці після смерті 
КОМЛЕВА АНАТОЛІЯ МИКОЛАЙОВИЧА, 

який помер 16.07.2019 р. Спадкова спра-
ва відкрита приватним нотаріусом Мико-
лаївського районного нотаріального окру-
гу Миколаївської області Філіпенко О.М.,  
тел. 0673379802.

ПОГОДА НА ЗАВТРА
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 25 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +17 +22 +30 +35 Черкаська +17 +22 +30 +35
Житомирська +17 +22 +30 +35 Кіровоградська +17 +22 +29 +34
Чернігівська +16 +21 +30 +35 Полтавська +17 +22 +30 +35
Сумська +16 +21 +30 +35 Дніпропетровська +17 +22 +30 +35
Закарпатська +16 +21 +30 +35 Одеська +17 +22 +28 +33
Рівненська +16 +21 +30 +35 Миколаївська +17 +22 +29 +34
Львівська +15 +20 +29 +34 Херсонська +18 +23 +29 +34
Івано-Франківська +16 +21 +29 +34 Запорізька +17 +22 +30 +35
Волинська +16 +21 +30 +35 Харківська +17 +22 +31 +36
Хмельницька +17 +22 +30 +35 Донецька +17 +22 +30 +35
Чернівецька +15 +20 +29 +34 Луганська +18 +23 +31 +36
Тернопільська +16 +21 +30 +35 Крим +17 +22 +25 +30
Вінницька +16 +21 +30 +35 Київ +20 +22 +32 +34

Укргiдрометцентр
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