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Перший заступник міністра закордонних справ про погрози  
й шантаж РФ щодо учасників саміту «Кримської платформи»

Урядова машина 
працюватиме на якість

CТРАТЕГІЯ.  Реформа державного управління до 2025 року ста-
ла темою зустрічі представників ЗМІ під час прессніданку з голо-
вою Комітету Верховної Ради з питань організації державної вла-
ди, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та місто-
будування Андрієм Клочком; першим заступником голови парла-
ментської фракції політичної партії «Слуга народу», головою під-
комітету з питань організації державної влади, державної служби, 
служби в органах місцевого самоврядування, державних символів 
та нагород Олександром Корнієнком; Міністром Кабінету Міністрів 
Олегом Немчіновим та головою Нацагентства з питань державної 
служби Наталією Алюшиною. Учасники зустрічі ознайомилися з 
головними напрямами стратегії, паспортом реформи державного 
управління та індикаторами досягнення результатів.

«Першочергово слід працювати над реформою оплати праці на 
державній службі, адже без якісної служби будувати сервісно орієн-
товану державу неможливо, над закінченням реформи центральних 
органів виконавчої влади, зміною законів про урядову машину для 
підвищення якості рішень і перетворення уряду на центральне ядро 
виконавчої влади», — наголосив Олег Немчінов під час обговорен-
ня стратегії, яку найближчим часом буде винесено на розгляд уряду.

ЕМІНЕ ДЖЕППАР:

ЦИФРА ДНЯ

100,2%
становив, за повідомленням Державної 

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

2021 року щодо травня 

«Не кожна країна має 
ресурс ігнорувати погрози. 

Є країни, співпраця Росії 
з якими має критичний 

характер, — чи то  
в економічній площині, 

чи то у військовій».

Створюємо 
суспільство рівності

БЕЗ ПЕРЕПОН. В уряді сподіваються, що незабаром 
безбар’єрність і доступність стануть нашими нормами

2

4  6 
ДОКУМЕНТИ

Вплив погодного чинника на 
формування врожаїв в областях 
залишається істотним навіть 
попри використання передових 
технологій

АГРОПЕРСПЕКТИВА

Закон України «Про внесення змін  
до деяких законодавчих актів України 
щодо продажу земельних ділянок 
та набуття права користування ними 
через електронні аукціони»
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ЦИТАТА ДНЯ

Світ має навчитися протистояти дезінформації
ЗАХИСТ ДЕМОКРАТІЇ. Україна закликає міжнародних партнерів спільно долати сучасні 
виклики, які збивають з пантелику цілі суспільства 

Наталя ПИСАНА 
для «Урядового кур’єра»

За свій європейський вибір 
Україна й далі сплачує ве-

личезну ціну. Це смерті україн-
ських захисників на Донбасі від 
рук російських найманців, оси-

ротілі діти, зламані долі, зруй-
нована інфраструктура. Це оку-
пація Росією українського Кри-
му, де країна-агресор намага-
ється зламати чи вибити репре-
сіями український патріотичний 
дух кримчан і реалізовує власну 
національну політику як держа-

ва-окупант, мілітаризуючи сус-
пільство. За цінності, які обсто-
яв Майдан, Москва продовжує 
агресивно атакувати Україну не 
лише військово, а й дезінформа-
ційно. Причому б’є дезінформа-
цією не лише по українцях, а й 
по всьому світові. 

Нещодавно Президент Во-
лодимир Зеленський під час 
Всеукраїнського форуму «Ук-
раїна 30. Міжнародна політи-
ка» вкотре наголосив, що світ 
має спільно протидіяти агре-
сору, адже РФ, брязкаючи 
зброєю в Україні та на її кор-

донах, загрожує безпеці всієї 
Європи. 

«Маємо ділитися досвідом 
з партнерами і долучатися до 
спільних зусиль із подолання ви-
кликів, ефективно проти-
діяти гібридним і різним 
дезінформаційним атакам. 3

Ініціативу першої леді Олени Зеленської втілюватиме Прем’єр-міністр Денис Шмигаль  



13 липня 2021 року, вівторок, № 133 www.ukurier.gov.ua 11

оголошення

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

Оголошення № 1 
про проведення конкурсу з придбання квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку 

для забезпечення житлом  військовослужбовців Національної гвардії України
1. Замовник:
1.1. Найменування: Головне управління Національної гвардії України
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 08803498.
1.3. Місцезнаходження:
Україна, 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9-А
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками:
Омельченко Сергій Васильович, Пастернак Оксана Любомирівна (тлф. (044) 249-27-23);
1.5. Головний розпорядник коштів: Міністерство внутрішніх справ України.
2. Джерело фінансування конкурсу: кошти державного бюджету України.
3. Адреса вебсайту, на якому замовником розміщується інформація про закупівлю: mvs.gov.ua. 
4. Інформація про предмет конкурсу:
4.1. Найменування предмета закупівлі: придбання квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку для забезпечен-

ня житлом військовослужбовців Національної гвардії України.
4.2. Опис предмета конкурсу:
Лот 1 — 2 квартири у м. Луцьк Волинської обл., у тому числі 1 — однокімнатна квартира та 1 — двокімнатна квартира;
Лот 2 — 6 квартир у м. Дніпро, у тому числі 2 — однокімнатні квартири, 2 — двокімнатні квартира та 2 — трикімнатні квар-

тири;
Лот 3 — 2 квартири у м. Павлоград Дніпропетровської обл., у тому числі: 1 — однокімнатна квартира та 1 — двокімнат-

на квартира;
Лот 4 — 3 квартири у м. Маріуполь Донецької обл., у тому числі: 1 — однокімнатна квартира, 1 — двокімнатна квартира та 

1 — трикімнатна квартира;
Лот 5 — 2 квартири у м. Слов’янськ Донецької обл., у тому числі: 1 — однокімнатна квартира та 1 — двокімнатна квартира;
Лот 6 — 3 квартири у м. Запоріжжя, у тому числі: 1 — однокімнатна квартира,  1 — двокімнатна квартира та 1 — трикім-

натна квартира;
Лот 7 — 3 квартири у м. Івано-Франківськ, у тому числі: 1 — однокімнатна квартира, 1 — двокімнатна квартира та 1 — три-

кімнатна квартира;
Лот 8 — 5 квартир у м. Олександрія, Кіровоградської обл., у тому числі: 2 — однокімнатні квартири, 2 — двокімнатні квар-

тири та 1 — трикімнатна квартира;
Лот 9 — 3 квартири у м. Львів, у тому числі: 1 — однокімнатна квартира, 1 — двокімнатна квартира та 1 — трикімнатна 

квартира;
Лот 10 — 2 квартири у м. Миколаїв, у тому числі: 1 — двокімнатна квартира та  1 — трикімнатна квартира;
Лот 11 — 7 квартир у м. Одеса, у тому числі 2 — однокімнатні квартири, 3 — двокімнатні квартири та 2 — трикімнатні квар-

тири;
Лот 12 — 7 квартир у м. Харків, у тому числі 1 — однокімнатна квартира, 4 — двокімнатні квартири та 2 — трикімнатні 

квартири;
Лот 13 — 2 квартири у м. Херсон, у тому числі: 1 — однокімнатна квартира та 1 — двокімнатна квартира;
Лот 14 — 2 квартири у м. Черкаси, у тому числі: 1 — однокімнатна квартира та  1 — двокімнатна квартира;
Лот 15 — 2 квартири у м. Чернігів, у тому числі: 1 — однокімнатна квартира та  1 — трикімнатна квартира;
Лот 16 — 22 квартири у м. Києві та населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів Київської області розташо-

ваних на відстані до 15 км від м. Києва, у тому числі: 5 — однокімнатних квартир, 12 — двокімнатних квартир, 4 — трикімнат-
них квартир та 1 — чотирикімнатна квартира.

До розгляду приймаються пропозиції на постачання квартир в об’єктах, які знаходяться в населених пунктах, розташованих 
на відстані до 15 км від обласного центру. Відстань від обласного центру до населеного пункту, в якому пропонується житло, — 
це найкоротша відстань від дорожнього знака «Кінець населеного пункту» (обласний центр) до дорожнього знака «Початок на-
селеного пункту» (населений пункт, в якому пропонується житло) по автомобільним дорогам з асфальтобетонним покриттям.

4.3. Термін передачі квартир: до  01 жовтня 2021 року.
5. Подання конкурсних пропозицій:
5.1. Місце: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9-А, каб. № 705-Б, Управління розквартирування і капітального будів-

ництва департаменту логістики Головного управління Національної гвардії України.
5.2. Строк: до 22 липня 2021 року.
5.3. Час: до 10:00 год.
6. Розкриття конкурсних пропозицій:
6.1. Місце: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9-А.
6.2. Дата: до 22 липня 2021 року.
6.3. Час: об 11:00 год.

Відкрилася спадкова справа за №56/2021 
щодо майна померлої 19 червня 2001 року 

Бондаренко Мотрони Сергіївни. Спадкоємцям 
пропонується у тижневий строк звернутися до 
приватного нотаріуса Харківського районного 

нотаріального округу Харківської області Туревської 
Світлани Олександрівни за адресою: 

смт Нова Водолага, пл. Кооперативна, 32, 
Харківського (колишнього Нововодолазького) 

району Харківської області.

Четверта Харківська міська державна нотаріальна 

контора повідомляє про те, що після смерті 

Шевчишина Івана Васильовича, 02 січня 1932 року 

народження, який помер 23 жовтня 2020 року, 

відкрилася спадщина. 

Спадкоємці, які бажають оформлювати 

спадщину, запрошуються до відокремленого 

підрозділу 4-ї ХМДНК за адресою: м. Харків, 

вул. Василя Мельникова, 2.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5  КПК України ви-
кликається підозрюваний Дубровкін Єгор Геннаді-
йович, 28.02.1976 р.н., зареєстрований  за адресою:  
Луганська область, м. Луганськ, кв. Ольховський, 
буд. 14, кв. 72, 17.07.2021 об 11:00, 18.07.2021 об 
11:00, 19.07.2021 об 11:00 до старшого слідчого 
Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сє-
вєродонецьку) Територіального управління Дер-
жавного бюро розслідувань, розташованого у міс-
ті Краматорську Боровенка Олександра Івановича 
за адресою: вул. Єгорова, 26, м. Сєвєродонецьк, Лу-
ганської області (каб. 3) для отримання повідомлен-
ня про підозру у скоєнні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України, допи-
ті як підозрюваного у кримінальному провадженні 
№42015130610000099 від 28.02.2015, а також про-
ведення інших слідчих та процесуальних дій. 

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про здійснення спеціального досудового 

розслідування
Ухвалою слідчого судді Приморського районного 

суду м. Маріуполя Донецької області від 09.07.2021 
надано дозвіл на здійснення спеціального досудо-
вого розслідування у кримінальному провадженні 
№ 22019050000000168 від 05.08.2019 стосовно Ма-
мотенка Олександра Олександровича, 27.06.1972 ро-
ку народження, громадянина України, останнє відо-
ме місце реєстрації: Донецька область, м. Покровськ, 
вул. Таманова, буд. 20, кв. 53, актуальне місце про-
живання якого не встановлено, підозрюваного у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 та ч. 2 ст. 110 КК України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Мамотенка О. О. 

при здійсненні спеціального досудового 
розслідування

Підозрюваний Мамотенко Олександр Олексан-
дрович, 27.06.1972 року народження, громадя-
нин України, останнє відоме місце реєстрації: Доне-
цька область, м. Покровськ, вул. Таманова, буд. 20, 
кв. 53, актуальне місце проживання якого не вста-
новлено відповідно до ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися 16.07.2021 у пе-
ріод часу з 09:00 до 14:00 до службового кабінету 
№ 8 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у  
м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Доне-
цькій та Луганській областях, до старшого слідчого 
СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Доне-
цької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській об-
ластях старшого лейтенанта юстиції Бурикіна Вла-
дислава Володимировича, за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, вул. Морських Десантників, буд. 
20, для повідомлення про завершення досудового 
розслідування, відкриття й ознайомлення з матері-
алами досудового розслідування, а також вручен-
ня обвинувального акта та реєстру матеріалів досу-
дового розслідування у кримінальному проваджен-
ні № 22019050000000168, внесеному до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань 05.08.2019, в якому Ви 
є підозрюваним у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 та ч. 2 
ст. 110 КК України.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбут-
тя на виклик слідчого без поважних причин, перелік 
яких наведений у ст. 138 КПК України, настають на-
слідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Повістка про виклик підозрюваного Якіміщака А. І.
Якіміщак Андрій Іванович, 13.12.1975 р.н., зареєстро-

ваний за адресою: Івано-Франківська область, с. Заріч-
чя, вул. Шевченка, 75, на підставі ст. ст. 133, 135 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися 20  липня 2021 ро-
ку об 11 год. 30 хв. до старшого слідчого в ОВС відділу  
СУ ГУНП в Івано-Франківській області Пономаренко Т. М., 
р.т. (0342)790-022, за адресою: м. Івано-Франківськ, 
вул. Сахарова, буд. 15, у зв’язку з завершенням досудо-
вого розслідування та наданням Вам доступу до матері-
алів досудового розслідування у кримінальному прова-
дженні № 12014090000000094.

Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття вказані в ст. 139 КПК 
України.

ПОВІСТКА 
про виклик Струкова П. В.

Струков Павло Васильович, 20.03.1973 року народження, який на теперішній час перебуває на тимчасово оку-
пованій території Донецької області, останнє відоме місце реєстрації: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Адам-
ця, буд. 56, кв. 4, актуальне місце проживання якого не встановлено, на підставі ст. ст. 133, 135, 276, 278 КПК Укра-
їни, Вам необхідно з’явитися 16.07.2021 в період часу з 09:00 до 14:00, до службового кабінету № 8 слідчого відділу  
2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до старшого 
слідчого СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях  
старшого лейтенанта юстиції Бурикіна В. В. (номер телефону +380629587452), за адресою: Донецька область,  
м. Маріуполь, вул. Морських Десантників, 20, для вручення повідомлення про підозру у кримінальному проваджен-
ні № 62020050000000442, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2020 за підозрою Вас у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 19.07.2021 та 20.07.2021 в період часу з 09:00 до 18:00 для допиту в якості 
підозрюваного та проведення інших процесуальних дій.

Після опублікування оголошення в пресі підозрюваний вважається повідомленим про дату, час та місце виклику.

02.07.2021 Національний банк 
України прийняв рішення 

про виключення з Державного 
реєстру фінансових установ 

ТОВ «ФК «ФІНІНТЕГРАЛ» (код за 
ЄДРПОУ 41384538), ТОВ «ФАКТОРИНГО-

ВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» 
(код за ЄДРПОУ 37560195), 

ТОВ «Є-КЕШ» (код за ЄДРПОУ 
41548844), ТОВ «ФК «ЦЕДЕНТ» 

(код за ЄДРПОУ 41939879), Кредитну 
спілку «ВАШ ДОСТАТОК» (код ЄДРПОУ 

26431306) на підставі поданих ними заяв.

Кролевецький районний суд Сумської області відповідно до ч. З ст. 
323 КПК України викликає МАЧУЛЬСЬКОГО Василя Миколайовича, 22 
червня 1978 року народження, уродженця с. Обтове Кролевецького ра-
йону Сумської області, громадянина України, зареєстрованого за адре-
сою: м. Кролевець, вул. Миру, 25/7 Сумської області, місце фактично-
го проживання: м. Кролевець, вул. Виноградова, 113 Сумської області, 
як обвинуваченого по справі № 579/2019/20 пров. 1-кп/579/76/21 за об-
винуваченням Мачульського В. М. у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст.209 КК України.

Справа призначена до розгляду на 22 липня 2021 року о 9 годині 00 
хвилин у приміщенні Кролевецького районного суду Сумської області 
за адресою м.Кролевець Сумської області, вул.Франка, 13.

Суд повідомляє, що за адресою: зареєстрованого місця проживан-
ня Мачульського В. М. направлено судову повістку про виклик до суду. 
У випадку неявки відповідача в судове засідання це оголошення та на-
правлена повістка вважається належним повідомленням, і справа бу-
де розглянута за відсутності Мачульського В. М. у порядку спеціально-
го судового провадження.

Суддя В. М. Придатко

Повідомлення
Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду повідомляє 

засудженому Берещанському Юрію Віталійовичу про відкриття касацій-
ного провадження за касаційною скаргою його захисника — адвока-
та Ляшенка І. І. на вирок Святошинського районного суду м. Києва від 
27 січня 2020 року та ухвалу Київського апеляційного суду від 2 червня 
2021 року щодо нього.

З ухвалою колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримі-
нального суду від 29 червня 2021 року про відкриття касаційного про-
вадження та ухвалою судді Третьої судової палати Касаційного кримі-
нального суду у складі Верховного Суду від 29 червня 2021 року про 
витребування матеріалів кримінального провадження щодо Берещан-
ського Ю. В. (єдиний унікальний номер судової справи 759/7443/17) за-
суджений Берещанський Ю. В. може ознайомитися в Єдиному держав-
ному реєстрі судових рішень за посиланнями:

https://reyestr.court.gov.ua/Review/97926572
https://reyestr.court.gov.ua/Review/97926573

Суддя Микола Ковтунович

В провадженні Сєвєродонецького міськрайонного суду Луганської 
області знаходиться кримінальне провадження №1-кп/428/754/2021 
(справа № 428/6045/21), внесене до ЄРДР за № 12020130370000601 
від 27.03.2020 року, у відношенні Аванесова Вадима Васильовича, об-
винуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, по якому здійснюва-
лось спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому ч. 2  
ст. 297-1 КПК України.

На підставі ст. 297-5, 323 КПК України Сєвєродонецький міський 
суд Луганської області викликає Аванесова Вадима Васильовича у під-
готовче судове засідання, що відбудеться 22.07.2021 року о 09 годи-
ні 00 хвилин в залі судових засідань № 1 Сєвєродонецького міського 
суду Луганської області: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, буль-
вар Дружби Народів, буд. 19. Кримінальне провадження розглядається 
суддею Комплєктовою Т. О.

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування 
оголошення обвинувачений вважається належним чином ознайомле-
ний з його змістом.

В провадженні Сєвєродонецького міськрайонного суду Луганської області знаходиться кримінальне провадження 
1-кп/428/752/2021 (справа № 428/6001/21), внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021130000000005 
від 05.01.2021 року у відношенні Цибенка Романа Євгеновича, Вєдєрникова Віталія Володимировича, Додукалова Володи-
мира Вікторовича, Видиша Олексія Сергійовича, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, перед-
бачених ч. 2 ст. 260. ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 146, ч 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 187 КК України, по якому здійснювалось 
спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 297-1 КПК України.

На підставі ст. 297-5, 323 КПК України Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає Цибенка Романа Євге-
новича, Вєдєрникова Віталія Володимировича, Додукалова Володимира Вікторовича, Видиша Олексія Сергійовича у судо-
ве засідання, що відбудеться 22.07.2021 року о 14 годині 00 хвилин в залі судових засідань № 1 Сєвєродонецького міського 
суду Луганської області: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, буд. 19. Кримінальне проваджен-
ня розглядається суддею Комплєктовою Т .О.

Відповідно до вимог ст. 323 КГІК України з моменту опублікування оголошення обвинувачений вважається належним чи-
ном ознайомлений з його змістом.

Втрачений судновий білет 

на моторний човен 

ИМС 470, бортовий номер КИВ 39-58К, 

видані на ім’я Гакало Вадим Михайлович, 

вважати недійсним.

Загублене посвідчення громадянина 
учасника ліквідації наслідків аварії на Чорно-
бильській АЕС категорії 1 серії А № 401016 
від 24.09.2002 та вкладку до нього № 021062 
від 24.09.2002 р., видані Київською облдер-
жадміністрацією на ім’я Притика Василь  
Васильович, вважати недійсними. 

Втрачений судновий білет 

на човен Тракер з бортовим номером UAK 

1760 К, зареєстрований на Сіхарулідзе 

Олексія Леонідовича, вважати недійсним.

Розшукуються спадкоємці після смерті  
УКРАЇНЕЦЬ МИХАЙЛА МИХАЙЛОВИЧА,  

який помер 17.04.2020р. Спадкова справа 
відкрита приватним нотаріусом Миколаїв-

ського районного нотаріального округу  
Миколаївської області, Філіпенко О. М.,  

тел. 0673379802.
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Еру космічного туризму розпочато
ДО ЗІРОК. Британський мі-

льярдер Річард Бренсон побу-
вав у космосі й успішно призем-
лився. Літальний апарат підпри-
ємця Unity з ракетним двигуном 
Virgin Galactic, який його компа-
нія розробляла близько 17 ро-
ків, стартував із Землі 11 липня 
о 17.40 за київським часом. Він 
піднявся на висоту понад 80 кі-
лометрів. Звідти Бренсон, троє 
членів екіпажу і двоє пілотів ма-
ли змогу милуватися надзви-
чайним виглядом планети. На 
момент завершення підйому всі 
пасажири Unity кілька хвилин 
перебували у невагомості. 

Космічна подорож над аме-
риканським штатом Нью-
Мексико була не дуже трива-
лою. О 18.30 апарат Бренсона 
досяг необхідної висоти й по-
чав зниження. Бізнесмен одра-
зу вийшов на зв’язок із Землею 
і привітав усіх, завдяки кому цей 
політ став можливим. О 18.40 
Unity приземлився.

Разом з Річардом Бренсо-
ном у політ вирушила голо-
вна інструкторка астронавтів 
у компанії бізнесмена Virgin 
Galactic Бет Мозес. Крім піло-
тів, які здійснювали тестові по-
льоти, Мозес — єдина людина 
в компанії, що мала досвід та-
кого підйому. Вигляд із вікна, 

за її словами, був просто при-
голомшливий. 

«Зображення не можуть цьо-
го передати. Це так яскраво і 
красиво. Я бачила океан, зе-
лень землі й білі засніжені го-
ри», — сказала вона журналіс-
там під час пресконференції, 
яка відбулась одразу після по-
льоту, повідомляє ВВС. 

Її підтримав і сам Бренсон: 
«Я мріяв про цей момент із ди-
тинства, але нічого не може під-
готувати тебе до вигляду, який 
відкривається на Землю з кос-
мосу. Це була магія». 

Цей політ має відкрити еру 
космічного туризму. Підпри-
ємець стверджував, що хоче 

спершу самостійно здійснити 
такий політ, перш ніж наступно-
го року брати на борт клієнтів.

До цього польоту Річард 
Бренсон пройшов довгий шлях. 
Уперше він заявив про свій на-
мір зробити космічний літак 
2004 року і планував 2007-го 
здійснювати комерційні польо-
ти. Але технічні труднощі, зокре-
ма фатальна катастрофа під 
час польоту 2014 року, внаслі-
док якої загинув пілот, зробили 
космічний проєкт одним з най-
складніших у його кар’єрі.

Unity — суборбітальний лі-
тальний апарат, тобто він не мо-
же досягти швидкості й висоти, 
необхідних, щоб облетіти земну 

кулю в космосі. Проте існує ще 
одна суборбітальна система, 
яка належить найбагатшій лю-
дині світу засновникові компа-
нії Amazon.com Джеффу Безо-
су. Він володіє ракетою та кап-
сулою New Shepard, на якій зби-
рається здійснити свій перший 
політ у космос, призначений на 
20 липня.

Очікують, що New Shepard 
підніметься на висоту 100 кі-
лометрів над Техасом. Разом 
з Безосом у капсулі перебува-
тимуть його брат Марк, амери-
канська авіаторка 82-річна Вол-
лі Фанк і невідома особа, яка ку-
пила квиток у космос на аукціоні 
за 28 мільйонів доларів.

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

Між країнами-членами 
ЄС розподілено  
близько 500 мільйонів 
доз вакцини

ПАНДЕМІЯ. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за-
явила, що ЄК доставила достатню кількість доз вакцини дер-
жавам-членам ЄС, щоб вони мали змогу повністю щепити що-
найменше 70% дорослого населення до кінця цього місяця. За 
її словами, між країнами Євросоюзу розподілено близько 500 
мільйонів доз вакцин. 

«ЄС виконує обіцяне. Наша вакцинаційна кампанія набула 
обертів від початку року. Наші об’єднані зусилля — успіх, — ци-
тує Урсулу фон дер Ляєн пресслужба Єврокомісії. Проте вона 
застерегла, що COVID-19 ще не переможено. — Але ми готові 
постачати додаткові дози вакцини, зокрема й проти нових шта-
мів. Тепер держави-члени мають зробити все, щоб збільшити 
кількість щеплень. Тільки тоді ми будемо в безпеці».

Брюссель закликав національні уряди країн-членів ЄС роз-
почати вакцинаційну кампанію у січні 2021 року. У Єврокомісії 
розраховували, що до кінця березня 2021-го щонайменше 80% 
людей, старших 80 років, медичних і соціальних працівників бу-
де щеплено. Натомість до літа 2021 року обов’язкові дві дози 
вакцини мали отримати 70% всього дорослого населення. Од-
нак цієї мети не було досягнуто через затримки з постачанням 
вакцин і недостатньою ефективністю, з якою більшість столиць 
розпочали вакцинацію. 

Чи буде досягнуто нової мети, проголошеної Урсулою фон 
дер Ляєн, залежатиме від політики урядів країн-членів ЄС. 
Цьому сприятиме й те, що розподіл вакцин у ЄС став набагато 
ефективнішим і прозорішим після того, як Європейський центр 
з профілактики та контролю захворювань запровадив спеці-
альний механізм відстеження поставок і використання вакцин. 
COVID-19 Vaccine Tracker — це інтерактивна інформаційна па-
нель, яка надає найновіші дані країн ЄС.

Згідно з ними, у 30 країн було доставлено 474 мільйони доз 
вакцин, з них 391 мільйон уже використано. На сьогодні 44,1% 
дорослого населення понад 18 років повністю вакциновано. 
Але це досі набагато нижче від бажаного порога 70%. У Євро-
комісії поки що не говорять про необхідність вакцинувати мо-
лодь у зв’язку зі стрімким поширенням заразнішого штаму ко-
ронавірусу «Delta». Він потребує підвищення порога групово-
го імунітету.

Підозрюваного у нападі на нідерландського 
журналіста затримали

ЗЛОЧИН. Нідерландська 
поліція у місті Роттердам за-
арештувала чоловіка, яко-
го підозрюють у причетності 
до замаху на вбивство жур-
наліста-розслідувача Пітера 
де Вріза. Підозрюваний тісно 
пов’язаний з організованою 
злочинною групою «Ангели 
смерті», очолюваною Рідуа-
ном Тагі, яка займалася тор-
гівлею наркотиками.

Пітер де Вріз перебуває у 
важкому стані в лікарні піс-
ля вогнепальних поранень, 
зокрема в голову. Минуло-

го тижня невідомий вистрі-
лив у нього кілька разів у цен-
трі Амстердама після того, як 
журналіст вийшов із телесту-
дії, де брав участь в одній із 
програм. 

Версія про причетність до 
замаху Рідуана Тагі одна з го-
ловних. Тагі вже перебуває 
під вартою у зв’язку з розслі-
дуванням нападів і вбивств, 
але багато його спільників за-
лишаються на волі. 21-річний 
Делано Г., якого підозрюють 
у замаху на вбивство де Врі-
за, — племінник одного з най-

ближчих спільників Тагі. Слід-
ство не сумнівається, що це 
був замовний злочин. 

Де Вріз був довіреною осо-
бою ключового свідка у спра-
ві за участю банди Тагі. Жур-
наліст, досвідчений та сміли-
вий розслідувач криміналь-
них злочинів, погодився взяти 
участь у процесі попри пора-
ди колег, які відмовляли його  
від цього. Адже банда Тагі 
діє за принципом італійської 
мафії й усуває ворогів і свід-
ків злочинів. На очах де Врі-
за було вбито адвоката лю-

дини, чиєю довіреною осо-
бою він погодився бути. Жур-
наліст добре розумів, що теж 
стає мішенню для небезпеч-
них злочинців, але професій-
на гідність не дозволила йому 
відмовитися від прямої участі 
у розслідуванні. 

Колеги Пітера де Вріза на-
магаються з’ясувати, чому по-
ліція, знаючи, що на журна-
ліста полюють убивці, 21-річ-
ний молодик зміг просто так 
підійти до нього в центрі Ам-
стердама й вистрілити впри-
тул п’ять разів.
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Лукашенко хоче розхитати ситуацію  
на кордонах ЄС

СОЛІДАРНІСТЬ. Литва по-
терпає від різкого напливу не-
легальних мігрантів, більшість 
із яких потрапляють на тери-
торію країни з Білорусі. Віль-
нюс і Брюссель переконані, що 
до сплеску незаконної міграції 
причетний самопроголошений 
президент Білорусі Олександр 
Лукашенко.

У зв’язку з цією загрозли-
вою ситуацією прикордонне 
агентство ЄС Frontex заявило, 
що посилить підтримку Литви. 
В агентстві пообіцяли надісла-
ти додаткові загони й патруль-
ні машини для охорони литов-
ського кордону. 

«Ми готові посилити рівень 
підтримки й надати більше тех-
ніки та наших офіцерів. Зроби-
мо це якнайшвидше. Кордон 
Литви — наш спільний зовніш-

ній кордон, і Frontex готовий до-
помогти там, де потрібно», — 
заявив виконавчий директор 
Frontex Фабріс Леггері. 

Як стало відомо, Frontex вже 
відправив до Литви вертольоти 
з Польщі й Німеччини для спо-
стереження за кордоном із Бі-

лоруссю. У країну прибудуть 
перекладачі й персонал для 
роботи з мігрантами і додат-
кові озброєні патрулі. Загалом 
агентство пообіцяло до сере-
дини липня відправити до Лит-
ви 30 співробітників для поси-
лення безпеки кордону.

Уряд Литви повідомив, що 
на кордоні було затримано 
близько 1,5 тисячі мігрантів 
з країн Африки та Близького 
Сходу. У зв’язку з цим офіцій-
ний Вільнюс заявив, що побу-
дує стіну на кордоні з Білорус-
сю для стримування нелегаль-
ної міграції. Литовська влада 
звинуватила Олександра Лу-
кашенка у намаганні дестабі-
лізувати обстановку на литов-
сько-білоруському кордоні та 
оголосила у країні режим екс-
тремальної ситуації. 
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Вільнюс заявив, що побудує стіну на кордоні з Білоруссю 
для стримування нелегальної міграції

Майже година суборбітального 
польоту — і дитячу мрію здійснено! 
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