
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

П’ЯТНИЦЯ, 9 ЛИПНЯ 2021 РОКУ  №131 (6999)

4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 4 6

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 9 липня 2021 року
USD 27.2862 EUR 32.3191 RUB 3.6331 / AU 49569.48 AG 711.91 PT 29375.78 PD 76738.89

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

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки про 
переговори з МВФ щодо надання ще торішніх траншів — 
по 700 млн доларів влітку й восени

«Гід» подбає  
про подорож заздалегідь  

ЗА КОРДОН. Добірку матеріалів, яка стане в пригоді під час 
підготовки до подорожей, підготувало Міністерство цифрової 
трансформації. Вона містить перелік необхідних  для виїзду за 
кордон документів. Ідеться про інформацію щодо біометричних 
закордонних паспортів, обміну біометричного закордонного 
паспорта, заміни біометричного закордонного паспорта, між-
народних водійських прав, реєстрації транспорту для виїзду за 
кордон, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кор-
дон, довідки про несудимість, згоди на виїзд дітей за кордон на 
відпочинок та оздоровлення, дозволу для проїзду територією 
іноземних держав, довідка про сплату аліментів.

Як швидко їх можна отримати та куди звертатися, підкаже 
Гід із державних послуг, повідомляє пресслужба Мінцифри.

А невдовзі українці зможуть користуватися COVID-
сертифікатами в додатку «Дія». Вони підтверджуватимуть ста-
тус громадянина про вакцинацію, негативний результат ПЛР-
тестів і статус, що людина одужала від цієї хвороби. Зараз про-
водять бета-тестування СOVID-сертифікатів. Це необхідно, 
щоб усунути всі недоліки в процесі роботи.

ОЛЕКСІЙ ЛЮБЧЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

1,1 млрд грн
перерахувало Мінсоцполітики на 

виплату пільг і житлових субсидій на 
оплату послуг ЖКГ, придбання твердого 

палива і скрапленого газу

«Відмовлятися від дешевих 
фінансових ресурсів —  

безглуздя. Але якщо цього 
не станеться до кінця 

року, Україна  
не відчує жодних 

потрясінь».

Україна перебуває  
у тренді змін

СПІВПРАЦЯ. У Литовській Республіці відбулася четверта 
Конференція з питань реформ в Україні
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Великі масштаби осушення 
земель нині створюють 
загрозу безводдя. Як запобігти  
біді, на прикладі Закарпаття 
аналізує науковець

ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Державної цільової соціальної 
програми національно-патріотичного виховання 
на період до 2025 року та внесення змін до деяких 
постанов Кабінету Міністрів України»

ЦИТАТА ДНЯ

Ринок зерна: кому стабільність, кому безпека 
ПЕРСПЕКТИВА. Завершення аграрного сезону — добра нагода поговорити про здобутки  
та проблеми галузі

Володимир КОЛЮБАКІН, 
«Урядовий кур’єр»

За традицією, 1 липня вважа-
ється завершеним попере-

дній аграрний сезон і почина-
ється новий. Час підбивати під-
сумки. З цієї нагоди здобутка-

ми, проблемами зернової галу-
зі та планами на майбутнє по-
ділився з представниками ЗМІ 
та громадськості президент 
Української зернової асоціації 
(УЗА) Микола Горбачьов. 

Минулий рік був непростий 
для хліборобів деяких регіонів 

— через аномальну посуху на 
Одещині та Миколаївщині зби-
рали заледве по 20, а то й по 10 
центнерів з гектара, цього не 
вистачало навіть окупити ви-
трати на польові роботи. Зага-
лом по Україні ситуація значно 
краща — урожай 84,4 млн тонн 

зернових та олійних виявився 
третім чи четвертим за обся-
гом за всю історію незалежної 
України. 

Відповідно і експорт сягнув 
48,8 млн тонн — не рекорд, але 
непоганий результат. Щодо 
пшениці — за урожаю 25,3 млн 

тонн на експорт надійшло 16,5 
млн — навіть менше за гранич-
ний обсяг, передбачений Ме-
морандумом між учасниками 
ринку та профільним міністер-
ством. Кукурудзи екс-
портовано 23,5 млн тонн, 
ячменю — 4,2 млн. 4
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Із литовською колегою Інгрідою Шимоніте Денис Шмигаль одразу знайшов спільну мову
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оголошення

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Мурашко Артем Сергійович, 13.12.1987 року наро-

дження, уродженець міста Києва, проживаючий пров. Будівельників, 9, 
кв. 6, кім. 20, м. Київ, викликається 13.07.2021 на 11 год. до слідчого 
Державного бюро розслідувань Бондара Є. В. (м. Київ, вул. Борисогліб-
ська, 18, каб. 511, +38(067)679-07-72) для допиту та проведення проце-
суальних дій у кримінальному провадженні №42018000000002862 від 
15.11.2018.

Поважними причинами неприбуття особи на виклик (ст. 138 КПК 
України) є:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судо-

вого рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні ли-

ха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу 

внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у 

зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасо-
во залишити цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або 
серйозна загроза їхньому життю;

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

би на виклик.
Наслідки неприбуття на виклик (ст. 139 КПК України)
1. Якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом по-

рядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним по-
вістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не 
з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого не-
прибуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 
до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у ви-
падку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті,                                       
до підозрюваного може бути застосовано привід.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий ви-
клик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини 
більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у 
міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимча-
сово окупованій території України, території держави, визнаної Верхо-
вною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення 
спеціального досудового розслідування чи спеціального судового про-
вадження. 

Слідчий ДБР Є. Бондар

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення 

спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного 
Назарова С. Б.

Ухвалою Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької об-
ласті від 05.07.2021 надано дозвіл на здійснення спеціального досудово-
го розслідування у кримінальному провадженні № 22021050000000141 
від 10.06.2021 стосовно Назарова Сергія Борисовича, 17.03.1967 р.н., 
громадянина України, останнє відоме місце реєстрації та проживання: 
Донецька область, м. Шахтарськ, вул. Воровського, буд. 25, підозрюва-
ного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Назарова С. Б. 

при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Назаров Сергій Борисович, 17.03.1967 р.н., громадя-
нин України, останнє відоме місце реєстрації та проживання: Донецька 
область,  м. Шахтарськ, вул. Воровського, буд. 25, у відповідності до  
ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 12.07.2021 
о 10:00 до службового кабінету № 10 слідчого відділу 2 управління (з 
дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та 
Луганській областях, до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 
управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ 
в Донецькій та Луганській областях майора юстиції Фесенка Станісла-
ва Сергійовича, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Мор-
ських Десантників, буд. 20, для повідомлення про завершення досудо-
вого розслідування, відкриття й ознайомлення з матеріалами досудо-
вого розслідування, а також вручення обвинувального акта та реєстру 
матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№22021050000000141, внесеному до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 10.06.2021, в якому Ви є підозрюваним у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

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

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матері-
али кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань № 52018000000000215 від 14 березня 2018 року за 
обвинуваченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Веду-
ти Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Ухвалою Вищого антикорупцій-
ного суду від 02 лютого 2021 року постановлено здійснювати спеціаль-
не судове провадження у кримінальному провадженні за обвинувачен-
ням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Во-
лодимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 5 ст. 191 КК України. 

У зв’язку з чим Голобородько Ігор Валентинович, громадянин Укра-
їни, 26.06.1975 року народження, уродженець м. Жовті Води Дніпро-
петровської області, зареєстрований та останнє відоме місце  прожи-
вання: вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 
52210, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судове засі-
дання, яке відбудеться 22 липня 2021 року о 15 годині 00 хвилин у при-
міщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 
41, телефон +380-44-585-59-51), та Ведута Ігор Володимирович, грома-
дянин України, 29.10.1963 року народження, уродженець м. Жовті Во-
ди, Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє відоме місце  
проживання: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А, м. Жовті Води, Дніпро-
петровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викли-
кається в судове засідання, яке відбудеться 22 липня 2021 року о 15 
годині 00 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто 
Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), головуючий  
суддя: Крук Є. В., Кравчук О. О., Білоус І. О. 

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

Повістка про виклик підозрюваного

На підставі ст. 133, 135 КПК України викликається підозрюваний Со-
колов Олексій Миколайович, 14.11.1992 р.н., зареєстрований за адре-
сою: м. Луганськ, кв. Южний, буд. 6а, кв. 129, 12.07.2021 об 11 год. 00 
хв. та 13.07.2021 об 11 год. 00 хв., до старшого слідчого другого Тери-
торіального відділу слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Те-
риторіального управління Державного бюро розслідувань, розташова-
ного у м. Полтаві Канцура Ярослава Сергійовича, за адресою: вул. Єв-
гена Котляра, 7, м. Харків (каб. № 9) для участі у допиті в якості пі-
дозрюваного у кримінальному провадженні № 42017220750000282 від 
07.07.2017   за ознаками кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 3 ст. 408 КК України та проведенні інших слідчих (процесуаль-
них) дій. 

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст.ст. 
138, 139 КПК України, у тому числі: можливість застосування приводу 
та здійснення спеціального досудового розслідування. 

Повідомлення про прийняття відповідним органом управління 
фінансової установи рішення про подання заяви про виключення 

фінансової установи з Реєстру
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ «ТРАНС ФІНАНС», код ЄДРПОУ 41145893, повідомляє:
Протоколом №05/07/21 від 05 липня 2021 року загальних зборів 

учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАН-
СОВА КОМПАНІЯ «ТРАНС ФІНАНС», код ЄДРПОУ 41145893, прийнято 
рішення про звернення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАНС ФІНАНС» до Національно-
го Банку України із заявою про виключення інформації про фінансо-
ву установу з Державного реєстру фінансових установ, у зв’язку з при-
йняттям в установленому законодавством порядку Національним бан-
ком України Рішення № 21/1537-пк від 11 червня 2021 року про анулю-
вання ліцензій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІ-
НАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАНС ФІНАНС» — ліцензіата, та у зв’язку з тим, 
що після такого анулювання у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАНС ФІНАНС» відсутні чинні 
ліцензії на право надання фінансових послуг.

Повідомлення про прийняття відповідним органом управління 
фінансової установи рішення про подання заяви про виключення 

фінансової установи з Реєстру
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ «ФІНАНС ІННОВАЦІЯ», код ЄДРПОУ 41146462, повідомляє:
Протоколом №05/07/21 від 05 липня 2021 року загальних зборів 

учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАН-
СОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ІННОВАЦІЯ», код ЄДРПОУ 41146462, при-
йнято рішення про звернення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ІННОВАЦІЯ» до Націо-
нального Банку України із заявою про виключення інформації про фі-
нансову установу з Державного реєстру фінансових установ, у зв’язку 
з прийняттям в установленому законодавством порядку Національ-
ним банком України РІШЕННЯ №21/1636-пк від 18 червня 2021року про 
анулювання ліцензій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ІННОВАЦІЯ» — ліцензіата, та у 
зв’язку з тим, що після такого анулювання у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ІННОВА-
ЦІЯ» відсутні чинні ліцензії на право надання фінансових послуг.

Повідомлення про ухвалення слідчим суддею рішення  

про здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського місько-
го суду від 30.06.2021 (справа № 344/10250/21, провадження  
№ 1-кс/344/4100/21) надано дозвіл на здійснення спеціально-
го досудового розслідування у межах кримінального прова-
дження стосовно підозрюваного Якіміщака Андрія Івановича, 
13.12.1975 р.н.

Свідоцтво про право на спадщину за законом 

на ім’я громадянки 

ЖИНЖИ ЛЮБОВІ ОЛЕКСАНДРІВНИ 

на квартиру за адресою: м. Київ,  вул. Лятошинського,

 буд. 8, кв. 41, видане Другою київською державною 

нотаріальною конторою від 24 лютого 2006 року, 

зареєстроване в реєстрі за № 6-310, вважати недійсним.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Антонюк М. С. 
від 01.07.2021 (Справа № 761/22909/21 Провадження № 1-кс/761/13495/2021) надано 
дозвіл слідчим Головного слідчого управління Служби безпеки України на здійснення 
спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22020000000000179 від 30.07.2020, за 
підозрою Кузнєцова Дениса Ігоровича, 04.05.1982 р.н., у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
спеціального досудового розслідування

 Підозрюваний Кузнєцов Денис Ігорович, 04.05.1982 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135, 297-5 КПК України викликається до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України 
Атаманюка О.С. у каб. 444 за адресою: м. Київ, пров. Аскольдів, буд. 3-А (тел. 044-281-
51-58) для проведення наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні № 22020000000000179 від 30.07.2020:

- 13 липня 2021 року на 10 год. 00 хв. для допиту як підозрюваного;
- 13 липня 2021 року на 12 год. 00 хв. для вручення повідомлення про завершення 

досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22020000000000179, на-
дання доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення копії обвинувально-
го акта та копії реєстру матеріалів досудового розслідування.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у статтях 138-139 
КПК України.

При собі необхідно мати документи, що посвідчують особу.

Розшукуються спадкоємці громадянки Саклакової Катери-
ни Феофанівни, 20 червня 1930 року народження, померлої 
05 січня 2021 року в селі Нововасилівка місто Бердянськ За-
порізької області, з метою з’ясування підстав для закликання їх 
до спадкування. Спадкоємців прошу звернутися протягом од-
ного місяця з дня публікації цього оголошення до приміщен-
ня, що є робочим місцем приватного нотаріуса Бердянського  
районного нотаріального округу Запорізької області Бондаренко 
Є. Д. за адресою: 71118, Запорізька область, місто Бердянськ, ву-
лиця Шмідта/проспект Праці, 3/45, офіс 19. Тел. (06153)4-60-05,  
(068) 3147386.

П’ята Харківська міська державна нотаріальна контора 

(відокремлений підрозділ) у зв’язку з відкриттям спадкової 

справи повідомляє про розшук можливих спадкоємців 

Камишанова Євгенія Миколайовича, 16 лютого 1947 року 

народження, який помер 09 травня 2021 року. Зацікавлених 

осіб просимо у строк до 09 листопада 2021 року звертатися 

до нотаріальної контори за адресою: м. Харків,  

вул. Ярослава Мудрого, 26.

Відкрилася спадщина після смерті ГАЛКІНА ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬО-
ВИЧА, який народився 25 лютого 1959 року у місті Дніпрі, померло-
го 06 листопада 2020 року. Розшукується Галкіна Наталя (Наталія) Ва-
леріївна, 01 квітня 1971 року народження, уродженка м. Міасс Челя-
бінської області, якій пропонується протягом місяця від дня публікації 
цього оголошення звернутися до приватного нотаріуса Дніпровського 
міського нотаріального округу Котенок Тамари Василівни за адресою: 
м. Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 67/4, моб.тел.+38(096)3560109.

П’ята Харківська міська державна нотаріальна контора /відокремлений 
підрозділ/ у зв’язку з оформленням спадщини повідомляє 

про розшук можливих спадкоємців Чикалової Марії Степанівни, 
4 вересня 1929 року народження, яка померла 

1 листопада 2020 року.
Просимо зацікавлених осіб протягом місяця від публікації 
звернутися до нотаріальної контори за адресою: м. Харків, 

вул. Ярослава Мудрого, №26.

Після смерті Юрченка 
Анатолія Лук’яновича, 

01.11.1932 р.н., який помер 
13.06.2021 p., відкрилася 

спадкова справа. Спадкоємцям 
необхідно звернутися 

до приватного нотаріуса 
Уманського райнотокругу 

Черкаської обл. Камуз Ю. В.

Втрачене посвідчення 

УБД серія АА №245237 

на ім’я 

Кулеш Сергій Вікторович, 

визнати недійсним.

Повідомлення 
До уваги товариства з обмеженою відповідальністю 

«Променергобуд Україна»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 34014304)

Антимонопольний комітет України 15.04.2021 прийняв рі-
шення № 219-р про залишення рішення адміністративної коле-
гії Полтавського обласного територіального відділення Антимо-
нопольного комітету України від 18.07.2017 № 02/76-рш у справі  
№ 02-13-50/60-2017 без змін.

Текст вказаного рішення Комітету розміщено на офіційному 
веб-сайті Комітету https://amcu.gov.ua у розділі Законодавство 
— Рішення АМКУ.

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини 
першої статті 56 Закону України «Про захист економічної кон-
куренції».

Втрачені документи:

Свідоцтво про право власності на судно 

PV №03072 від 30.11.2011р., Свідоцтво 

про право власності на судно СЕ №06377 

від 29.09.2004 р., Свідоцтво про право плавання 

під Державним прапором України РА № 06377 

від 27.09.2004 р., видані TOB «СРЗ», 

вважати недійсними.

Оголошення про виклик обвинуваченої при здійсненні судового засідання  
в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачена Захарова Ксенія Олексіївна, 25.04.1979 року народження, зареєстрована за адре-
сою: Луганська область, Станично-Луганський район, смт Петропавлівка, пров. Сєвєрний, 12 відпо-
відно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликається у судове засідання в порядку спеціально-
го судового провадження, на 14 годину 30 хвилин 22 липня 2021 року в приміщенні Біловодського 
районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 
30, для участі у судовому засіданні в якості обвинуваченої.

Повістка про виклик обвинуваченої направлена їй за адресою останнього місця проживання, а са-
ме: вул. Республіканська, 21/3, м. Щастя, Новоайдарський район, Луганська область.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК України.
Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Є. О. Соболєв
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Людство має пристосуватися до життя  
за екстремальних температур

ДОВКІЛЛЯ. Цього року Пів-
нічна Америка пережила най-
тепліший в історії червень. Такі 
висновки Програми Євросоюзу 
зі спостережень за Землею не 
стали несподіванкою, якщо взя-
ти до уваги безпрецедентно ви-
сокі температури, які на почат-
ку літа уразили Канаду й деякі 
штати США. 

Програма ЄС зі спосте-
режень за Землею «Копер-
ник» отримує показники світо-
вих температур за допомогою 
комп’ютерних аналізів, вико-
ристовуючи мільярди даних із 
супутників, літаків і метеостан-
цій по всьому світу. Кліматич-
ні експерти стверджують, що 
висновки вказують на загроз-
ливе зростання екстремаль-
них температур. «Ми вже зви-
кли до того, що щороку реє-
струємо підвищення темпера-
тури на всій планеті», — ска-
зав ВВС очільник британсько-
го офісу програми «Коперник» 
Пітер Стотт. 

У Канаді й на північному за-
ході США кілька міст зафіксува-
ли температуру, вищу від попе-
редніх рекордів на п’ять граду-
сів. Так само на п’ять градусів 
попередній рекорд побила літня 
температура і в Сибіру. Дослі-
дження британської метеороло-
гічної служби Met Office засвід-
чило, що така спека в цьому ро-
сійському регіоні є наслідком 

кліматичних змін, спричинених 
людиною. Первинні розрахунки 
Met Office щодо червневої спе-
ки в Канаді також свідчать, що 
це явище спричинено глобаль-
ним потеплінням, каже профе-
сор Стотт. «Це доказ того, що 
зміни клімату призводять до 
швидкої ескалації не просто 
екстремальних температур, а 
надзвичайно екстремальних», 
— пояснив науковець.

Такої самої думки дотриму-
ється і професорка Фрідеріке 
Отто Інституту змін навколиш-
нього середовища з Оксфорд-
ського університету. «Кожне 
десятиліття у світі зростають 

обсяги викидів парникових га-
зів, а це пришвидшує темпи по-
тепління. Тому рекордна спека 
трапляється дедалі частіше», 
— стверджує вона. Професор-
ка вважає, що ризики від зрос-
тання теплових хвиль, які за-
раз відчуває світ, сприймають-
ся недостатньо серйозно. Як-
що шторми й повені, які зали-
шають по собі значні руйнуван-
ня, викликають бурхливу реак-
ції в суспільстві, то теплові хви-
лі — мовчазні вбивці. «Люди 
рідко падають замертво на ву-
лиці спекотного дня, натомість 
вони тихо вмирають у своїх 
погано ізольованих будинках 

без кондиціонерів», — пояс-
нила професорка. На її думку, 
про кількість жертв аномальної 
спеки можна говорити лише за 
кілька місяців після того, як во-
на спаде.

Професорка Отто наголо-
шує, що навіть якщо людству 
вдасться домогтися скорочен-
ня викидів парникових газів, ми 
все одно спостерігатимемо час-
ті та інтенсивні хвилі спеки. То-
му вона радить зі скороченням 
шкідливих викидів інвестува-
ти в програми адаптації та стій-
кості, щоб люди могли присто-
суватися та жити в умовах ви-
щих температур.

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

На Гаїті після вбивства 
президента оголошено 
стан облоги

РЕЗОНАНС. Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Гаїті Клод 
Джозеф оголосив у країні стан облоги. У своєму звернені до на-
роду він заявив, що не хоче, аби нація занурилася в хаос після 
вбивства президента Жовенеля Моїза. Рішення про оголошення 
стану облоги було ухвалено на позачерговому засідання уряду. 
Нині всі кордони країни закрито, а за порядком стежать військо-
ві й національна поліція, які мають особливі повноваження для 
контролю за виконанням вимог до стану облоги. 

Напад на резиденцію президента Гаїті Жовенеля Моїза скоїла 
група невідомих. 53-річний Моїз отримав несумісні з життям по-
ранення. Під час нападу поранено також першу леді Мартін Моїз, 
яку госпіталізовано, за її життя борються лікарі. 

Жовенель Моїз обіймав посаду президента з лютого 2017 ро-
ку. Під час своєї каденції проти нього ні разу не висували звинува-
чення в корупції. А на початку цього року в столиці та інших містах 
Гаїті відбулися широкомасштабні антикорупційні акції протесту. 

Гаїті — одна з найбідніших країн Америки, де панують неста-
більність і диктатура, і яку постійно вражають стихійні лиха. Май-
же 60% населення проживають за межею бідності. 

Наймолодший фізик Бельгії мріє зробити 
людей безсмертними

ВУНДЕРКІНД. 11-річний 
хлопчик здобув ступінь бака-
лавра фізики в університеті 
бельгійського міста Антверпен 
після успішного завершення 
трирічного курсу навчання за 
рік і перейшовши на магістра-
туру. Про це повідомило видан-
ня Brussels Time. 

Юного таланта звати Ло-
ран Саймонс, родом він із міс-
та Остенде, яке розташоване у 
фламандському регіоні країни. 
«Саймонс розпочав навчання 
на бакалавра з фізики в берез-
ні 2020 року, і закінчив універ-
ситет із 85-відсотковою успіш-
ністю, що стало найвищим по-
казником», — сказав журналіс-
там речник університету. Він та-
кож розповів, що Лоран Сай-
монс уже пройшов курси магіс-
терської програми і восени офі-
ційно розпочне навчатися на ма-

гістра. За словами самого юно-
го студента, він вирішив відклас-
ти усі заняття, щоб пройти курси 
класичної механіки та квантової 
фізики, оскільки хоче дізнатися 
все про ці предмети». «Моя ме-

та — безсмертя. Я хочу віднай-
ти можливості заміняти части-
ни людського тіла на механіч-
ні. Я вже визначив, як це можна 
зробити. Квантова фізика — ви-
вчення найдрібніших частинок 

— це перша частина головолом-
ки», — сказав Лоран Саймонс. 
Він переконаний, що для досяг-
нення такої мети важливі дві ре-
чі: здобуття знань та їх застосу-
вання. «Щоб досягти другого, я 
хочу співпрацювати з найкра-
щими професорами у світі, за-
глянути всередину їхнього моз-
ку і з’ясувати, як вони думають», 
— прагматично додав хлопець.

Раніше вундеркінд навчався 
в університетах міст Гент (Бель-
гія) та Ейндговена (Нідерлан-
ди), де він отримав необхідні 
бали, щоб здобути ступінь ба-
калавра за скороченою програ-
мою в Антверпенському універ-
ситеті. Навчатися в університе-
ті Ейндговена він розпочав, ко-
ли йому виповнилося дев’ять 
років, і став наймолодшим сту-
дентом, який здобув диплом 
про вищу освіту. 

Саме такі жорсткі умови 
ставить перед нами 
невблаганне глобальне 
потепління
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Зухвалий злочин у центрі Амстердама
СВОБОДА СЛОВА. На відо-

мого нідерландського журна-
ліста-розслідувача, криміналь-
ного репортера Петера де Врі-
са було скоєно напад у центрі 
Амстердама. Невідомі стріляли 
в журналіста після того, як він 
завершив участь у зйомках те-
левізійного шоу. 

Цей злочин шокував країну, 
де напади на представників ЗМІ 
трапляються надзвичайно рід-

ко. «Петер де Вріс для всіх нас 
національний герой, надзвичай-
но сміливий журналіст, який не-
втомно шукає справедливість», 
— заявила, коментуючи напад, 
мер Амстердама Фемке Халсе-
ма. В.о. прем’єр-міністра Нідер-
ландів Марк Рютте назвав на-
пад на журналіста шокуючим та 
немислимим. «Це також напад і 
на вільну журналістику, яка жит-
тєво необхідна для нашої демо-

кратії, нашої конституційної дер-
жави, нашого суспільства», — 
наголосив політик.

Поліція Нідерландів уже пові-
домила про затримання трьох 
підозрюваних у скоєнні злочи-
ну. Автомобіль з двома зло-
вмисниками перехопили за 
50 кілометрів від Амстердама. 
Особи нападників та ймовірні 
мотиви злочину не повідомля-
ють, пише агенція АР.

64-річний Петер де Вріс має 
багатьох ворогів у криміналь-
ному світі, оскільки гучні зло-
чини не раз ставали об’єктом 
його журналістської діяльності. 
Останнім часом він був довіре-
ною особою людини, котра ви-
ступала свідком у масштабній 
справі проти глави криміналь-
ної банди Рідуана Тагі, якого ні-
дерландські поліцейські охрес-
тили машиною для вбивств.
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