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Незбагненна річ з правописом
ГРИМАСИ ФЕМІДИ. Рішення адміністративного суду дуже нагадує Валуєвський циркуляр  
1863 року. Навіть у деталях

Іван ЮЩУК, 
професор,  

заслужений діяч науки і 
техніки України 

І в природі, і в суспільстві ча-
сом  трапляються речі, яких 

не можна збагнути. На землі від-

бувається глобальне потеплін-
ня. І ніхто не може сказати, чо-
му. Дехто вважає, що таке ста-
ється перед наступним обледе-
нінням. Нема на те ради — сти-
хійне лихо.

Здавалося б, у мовному питанні 
все йде своїм порядком, хоч і на-

тужно. 22 травня 2019 року Ка-
бінет Міністрів України ухвалив 
постанову за № 437: «З метою за-
безпечення конституційних поло-
жень про державний статус укра-
їнської мови та уніфікації вжи-
вання правописних норм Кабінет 
Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозиці-
єю Міністерства освіти і науки 
та Національної академії наук 
щодо схвалення Українсько-
го правопису в новій редакції, 
розробленій Українською на-
ціональною комісією з питань 
правопису.

2. Визнати таким, що втра-
тив чинність, пункт 1 по-
станови Кабінету Міністрів 
України від 8 червня 1992 р.  
№ 309 «Питання україн-
ського правопису» (ЗП 
України, 1992 р., № 6, 
ст. 145).

Президент про активний суспільний діалог задля 
змістовного обговорення актуальних проблем країни

ВМС напрацювали 
сумісність 

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. В акваторії Чорного моря катерна так-
тична група із залученням морської авіації Військово-Морських сил 
України разом з американським есмінцем Donald Cook і кораблем 
забезпечення заправником USNS Laramie, що увійшли в неї напри-
кінці січня, провели спільні тренування типу PASSEX. Метою ста-
ло підтримання безпеки в Чорному морі, вдосконалення навченості 
та взаємосумісності екіпажів кораблів ВМС України і США для ви-
конання спільних морських операцій у складі багатонаціональних 
тактичних груп. Усі елементи навчання було сплановано та опра-
цьовано відповідно до стандартів та процедур НАТО.

«Це перші цього року тренування типу PASSEX із кораблями 
Сполучених Штатів Америки. Це чудова нагода для вдосконалення 
майстерності, морського вишколу та обміну досвідом між екіпажа-
ми наших кораблів», — цитує УНІАН командира флотилії ВМС ЗСУ 
капітана 1 рангу Юрія Федаша.

«Провівши двостороннє тренування на морі з українським фло-
том, ми обмінялися досвідом і зміцнили наше партнерство», — за-
значив командир ракетного есмінця ВМС США Donald Cook Томас 
Ралстон.
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ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:

ЦИФРА ДНЯ

1,4 млрд грн
компенсацій надав уряд тим, чиї 

домівки обладнано електроопаленням, 
якщо будинки не газифіковано 
або не мають централізованого 

теплопостачання

«8 — 10 лютого у Києві 
відбудеться Всеукраїнський 

форум «Україна 30», де 
експерти й посадовці 

зможуть відповісти на 
деякі першочергові 

питання людей».

Вакцинація проти COVID-19 
буде безплатною

МОБІЛІЗАЦІЯ ЗУСИЛЬ. Імунізація добровільна, але українців 
закликають подбати про себе та навколишніх 
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ДОКУМЕНТИ

У разі введення єдиного легітимного 
на окупованій території «паспорта 
«ДНР» вимушені переселенці, що 
перебувають в Україні, можуть втратити 
громадянські та майнові права

СОЦІУМ

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Питання надання 
компенсації деяким  
категоріям споживачів 
електричної енергії»
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Денис Шмигаль: «Першими безко штовну вакцину отримають лікарі на передовій боротьби з коронавіру сом  
та військові в ООС»
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Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської 
області повідомляє про виклик обвинуваченого у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК, України, Лактіонова Михайла Маркови-
ча, 03 лютого 1963 року народження, уродженця та про-
живаючого за адресою місто Алчевськ Луганської облас-
ті, вулиця Станіславського, буд. № 1, кв. № 84, у судо-
ве засідання, яке відбудеться 10 лютого 2021 року об 11 
год. 00 хв. в залі судових засідань Тернопільського місь-
крайонного суду за адресою: м.Тернопіль, вул.Котлярев-
ського, 34 (очікувати на 2-му поверсі). 

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

У разі неявки обвинуваченого Лактіонова М. М. у су-
дове засідання, оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.  

Суддя Л. Базан

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська ви-
кликає як обвинуваченого Барабанюка Андрія Михай-
ловича, 14.11.1973 року народження, зареєстрованого 
за адресою: Дніпропетровська область, м. Покров (Ор-
джонікідзе), вул. Центральна (Калініна), 33, кв. 30, у 
підготовче судове засідання по кримінальному прова-
дженню №42013040000000229 від 21.10.2013 (справа 
№200/9053/17, провадження №1-кп/0203/345/2021) за 
обвинувальним актом, складеним за результатами спе-
ціального досудового розслідування, яке відбудеться о 
15 годині 00 хвилин 08 лютого 2021 року, за адресою:  
м. Дніпро, пр. ім. Пушкіна, буд. 29. каб. 11, зал №12.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування повістки про виклик у засобах масової 
інформації загальнодержавної сфери розповсюдження 
обвинувачений вважається належним чином ознайомле-
ним з її змістом. У разі неявки обвинуваченого судовий 
розгляд справи може здійснюватися за його відсутності.

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська ви-
кликає Горгулю Сергія Івановича, 30.07.1972 року наро-
дження, уродженця м. Алчевськ Луганської області, гро-
мадянина України, зареєстрованого за адресою: м. Дні-
про, вул. Троїцька, 20-а, проживає за адресою: м. Дні-
про, вул. Ю. Савченко, 97-а/26, як обвинуваченого у під-
готовче судове засідання по кримінальному проваджен-
ню №42016040000000902, яке призначено на 15 год. 00 
хв. 08 лютого 2021 року.

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Жовтневого районного суду м. Дніпропе-
тровська за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Паторжин-
ського, 18-а. каб. 21, під головуванням судді Мельни-
ченко C. П.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження

НКРЕКП 

інформує про відкриття провадження 

у справі № 640/31382/20 за позовною заявою 

Акціонерного товариства «ДТЕК Західенерго» 

до НКРЕКП, про визнання протиправними 

та нечинними Постанов НКРЕКП від 24.06.2019 

№ 1169 в частині пункту 5.1 розділу V, 

від 26.11.2019 № 2485 в частині внесення змін 

до пункту 5.1. розділу V, розгляд якої призначено на 

11.02.2021 о 13:00 в приміщенні Окружного 

адміністративного суду м. Києва, за адресою: 

м. Київ, вул. Велика Васильківська, 81-а, 

зал судових засідань № 120.

Обвинувачений Жандаров Павло Сергійович, 
19.02.1991 р.н, зареєстрований за адресою: Доне-
цька область, Покровський (Красноармійський) ра-
йон, с. Воздвиженка, вул. Молодіжна, б. 25, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідно до вимог ст.ст. 
297-5, 323 КПК України викликається у судове засі-
дання в порядку спеціального судового проваджен-
ня, яке відбудеться о 10-00 год. 04.02.2021 року, о 
10-00 год. 01.03.2021 року та о 09-00 год. 18.03.2021 
року до Якимівського районного суду Запорізької 
області за адресою: Запорізька область, смт Якимів-
ка, вул. Пушкіна, 25, тел. ((06131) 6-13-20), для учас-
ті в судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до 
суду передбачені ст. 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139,323 
КПК України. 

Суддя Нестеренко Т. В.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської 
області викликає обвинуваченого у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2  
ст. 258-5 Кримінального кодексу України, Замуруєва Ві-
талія Валентиновича, 11 січня 1975 року народження, 
уродженця міста Алчевська Луганської області, який 
проживає в місті Луганську по вулиці Переяславська, 
буд. № 44 і по вулиці Коцюбинського, буд. № 6, кв. № 65, 
у підготовче судове засідання, яке відбудеться 10 люто-
го 2021 року о 09 год. 30 хв. в залі судових засідань Тер-
нопільського міськрайонного суду за адресою: м. Терно-
піль, вул.Котляревського,34 (очікувати на 2-му поверсі).  

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

У разі неявки обвинуваченого Замуруєва В. В. в підго-
товче судове засідання, оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутності обвинуваченого.

Суддя Л. Базан  

У провадженні Вищого антикорупційного суду пе-
ребуває обвинувальний акт із матеріалами судово-
го провадження у кримінальному провадженні за   
№ 52017000000000008 від 04 січня 2017 року за об-
винуваченням Біленького Олексія Юрійовича у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1  
ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 
09.06.2020 року постановлено здійснювати спеціаль-
не судове провадження у кримінальному проваджен-
ні за обвинуваченням Біленького Олексія Юрійовича 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212,  
ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

У зв’язку з чим викликається Біленький Олексій 
Юрійович, 07 серпня 1965 року народження, гро-
мадянин України, який народився в м. Москва Ро-
сійської Федерації, що зареєстрований за адресою:  
м. Київ, вул.Кудрявська,13-19, кв.31, адреса остан-
нього відомого місця проживання: м. Київ, вул. Клов-
ський узвіз, б.5, кв.10, який обвинувачується у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 
ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, в судо-
ве засідання, яке відбудуться 09 лютого 2021 року 
о 15:30 год. у приміщенні Вищого антикорупційно-
го суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), голову-
ючий суддя: Задорожна Л. І., судді: Шкодін Я. В., Фе-
доров О. В.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Бри-
кало Тетяни Вікторівни, 19.11.1969 року народження, об-
винуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України. У зв’язку з чим в 
підготовче судове засідання викликається Брикало Тетя-
на Вікторівна, 19.11.1969 року народження, обвинуваче-
на у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеться 16 люто-
го 2021 року о 09-30 год. в приміщенні Солом’янського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Мак-
сима Кривоноса, 25, каб. 9, під головуванням судді Ку-
рової О. І. 

У разі неявки обвинуваченої дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ної в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Єго-
рова Сергія Вікторовича, 16.05.1957 року, обвинувачено-
го у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України. 

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викли-
кається Єгоров Сергій Вікторович, 16.05.1957 року наро-
дження, обвинувачений у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке 
відбудеться 09 лютого 2021 року о 14:50 год. в примі-
щенні Солом’янського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, буд. 25, каб. 26, 
під головуванням судді Педенко А. М. 

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвинува-
ченого в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Куха-
рішена Андрія Івановича та Головещенка Ігоря Васильо-
вича, обвинувачених у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 408 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викли-
каються Кухарішен Андрій Іванович, 08.06.1970 р.н. та 
Головещенко Ігор Васильович, 24.10.1961 р.н., обвину-
вачені у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 408 КК України, яке відбу-
деться 11 лютого 2021 року о 14-45 год. в приміщенні 
Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. 
Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 4, під головуванням судді 
Криворот О. О.

У разі неявки обвинувачених дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
них в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Ільясова Ремзі Ільясовича, обвинуваченого у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим у судове засідання викликається 
Ільясов Ремзі Ільясович, 12.04.1958 року народжен-
ня, яке відбудеться 11 лютого 2021 року о 09.30 год. 
у приміщенні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 20,  
під головуванням судді Агафонова С. А.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутніс-
тю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Слідчим відділом Кременчуцького районного управ-
ління поліції ГУНП в Полтавській області проводить-
ся досудове розслідування у кримінальному провадженні  
№ 12014170090003979 за підозрою Дейка А. А у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 
КК України.

Повідомляю, що в рамках вказаного кримінального про-
вадження Дейка Артема Андрійовича, 03.03.1996 р.н. (Пол-
тавська область, м. Кременчук, провулок Героїв Бресту, буд. 
97, кв. 85) повідомлено про підозру у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України

У зв’язку з цим підозрюваному Дейку А. А. 15.02.2021, 
16.02.2021 та 17.02.2021 необхідно прибути із захисником 
до слідчого відділу Кременчуцького районного управління 
поліції ГУНП в Полтавській області (м. Кременчук, вул.29 ве-
ресня, 6, слідчий Горошко) для проведення слідчих та про-
цесуальних дій.

За інформацією звертатися за телефоном 067-535-31-90.

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне проваджен-
ня № 1-кп/761/214/2020 відносно Захожого Д. П. за  
ч. 5 ст. 368 КК України. Шевченківський районний 
суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд по ви-
щевказаному кримінальному провадженню відбу-
деться 15.02.2021 року об 11:00 в приміщенні Шев-
ченківського районного суду м. Києва за адресою: 
03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, 702. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження. 

Суддя Левицька Т. В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обви-
нувачену Котлярову Олену Леонідівну, що обвинувачу-
ється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 09.02.2021 року о 12:00 годині в приміщенні Оболон-
ського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного пози-
вача, цивільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і 
експерта — статтею 327 КПК України.

Cуддя Жежера О. В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Острикова Олександра Леонідовича, що об-
винувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3  
ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 
КК України, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 11.02.2021 о 12.00 годині в приміщенні Оболон-
ського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,  
вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного пози-
вача, цивільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і 
експерта — статтею 327 КПК України.

Cуддя Жежера О. В.

Київський апеляційний суд повідомляє про те, що роз-
гляд матеріалів кримінального провадження за апеляційною 
скаргою захисника обвинуваченого Іщенка В. І. — адвоката 
Балухатого О. П. на вирок Святошинського районного суду 
міста Києва від 23 вересня 2019 року, яким Іщенка В. І. ви-
знано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 
КК України, відбудеться у відкритому судовому засіданні об 
11 год. 00 хв. 09 лютого 2021 року в приміщенні Київсько-
го апеляційного суду за адресою м. Київ, вул. Солом’янська, 
2-а.

Суддя Ігнатов Р. М.

Четверта Харківська міська державна нотаріальна конто-

ра повідомляє про те, що після смерті Платонова Олексан-

дра Івановича, 1965 року народження, який помер 05 листо-

пада 2015 року, відкрилася спадщина.

Спадкоємці, які бажають оформляти спадщину, запрошу-

ються з’явитися до відокремленого підрозділу 4-ї ХМДНК за 

адресою: м. Харків, вул. Василя Мельникова, 2, у термін два 

тижні від публікації. 

Старший слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу  
УСБУ в Чернівецькій області Гризунов Геннадій Володимирович 
повідомляє підозрюваного Мащенка Олексія Володимировича, 
18.02.1985 р.н., зареєстрованого за адресою: м. Хрестівка (Кі-
ровське) Донецької області, вул. Дзержинського, 4, кв. 20, про 
завершення досудового розслідування та надання доступу до 
матеріалів кримінального провадження №22017260000000014  
від 11.03.2017 та викликає його 05.02.2021 о 10 год. 00 хв. у  
СВ УСБУ в Чернівецькій обл., м. Чернівці, вул. Шевченка, 1а, для 
здійснення процесуальних дій: надання доступу до матеріалів до-
судового розслідування та вручення копії обвинувального акта і 
реєстру матеріалів розслідування.

Розшукуються спадкоємці 
Кузнєцова Олександра 

Васильовича, 28 грудня 1955 
року народження, який помер 
08 січня 2021 року. Спадкоєм-
цям пропонується звернутися 
за місцем відкриття спадщи-

ни: 61166, м. Харків, 
вул. Бакуліна, 9/13.

Тел.+38(057)714-18-48. 
Нотаріус Ю. С. Костіна.

Повістка про виклик обвинуваченого 
в судове засідання

Обвинувачений Аверін Костянтин Євгенійович, 22.01.1985 
року народження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, відповідно до вимог ст. 323 КПК України, 
викликається в судові засідання, які відбудуться 11.02.2021 о 15 
год. 00 хв. та 15.02.2021 о 15 год. 30 хв. у приміщенні Октябр-
ського районного суду м. Полтави за адресою: м. Полтава,  
вул. Навроцького, 5, для участі в судовому засіданні як обвину-
вачений.

Обвинувачений Аверін К. Є. зареєстрований за адресою: Лу-
ганська область, м. Хрустальний (Красний Луч), вул. Нова, 6,  
кв. 59.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду перед-
бачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 
323 КПК України.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вва-
жається повідомленим про дату, час та місце розгляду справи.

Суддя В. М. Микитенко

До відома Януковича Олександра Вікторовича: розгляд провадження за касаційною 
скаргою його захисника — адвоката Воротинцева Єгора Васильовича на ухвалу Київ-
ського апеляційного суду від 12 жовтня 2020 року про повернення апеляційної скарги 
останнього на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01 квіт-
ня 2014 року щодо накладення арешту на грошові кошти та цінні папери, які належать 
Януковичу О. В., призначено у судовій палаті Касаційного кримінального суду Верхо-
вного Суду на 11 годину 13 квітня 2021 року.

Розгляд вищевказаного провадження відбудеться в приміщенні Верховного Суду за 
адресою: вулиця Пилипа Орлика, 4-А, м. Київ, 01043.

Суддя Тетяна Шевченко

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримінальне прова-
дження відносно Лісовської Валентини Володимирівни, 27.12.1949 року народження, обви-
нуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Лісовська Валентина Володими-
рівна, 27.12.1949 року народження, обвинувачена у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеться 09 лютого 2021 року о 16-00 год. в примі-
щенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25,  
каб. 26, під головуванням судді Педенко А. М.

У разі неявки обвинуваченої дане оголошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеці-
ального судового провадження.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області перебуває обвинувальний акт по кримінальному 
провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань за № 22019090000000020 від 28.11.2019 року за обвину-
ваченням Меладзе Валерія Ілліча, Меладзе Людмили Вікторів-
ни, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Меладзе Валерія Ілліча, 
22.12.1959 р.н., зареєстрований за адресою: м. Одеса, про-
спект Гагаріна, 13-а, кімната 58, та Меладзе Людмилу Вікто-
рівну, 16.10.1961 року народження, зареєстрована за адресою: 
вул. Паризької Комуни, 6/45, м. Макіївка, Донецька область, для 
участі в розгляді підготовчого судового засідання, яке відбу-
деться 10 лютого 2021 року о 09 годині 00 хвилин, у приміщен-
ні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: 85110, м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 157, корпус 
1, зал судового засідання №2.

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголо-
шення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є під-
ставою для здійснення спеціального досудового розслідування 
чи спеціального судового провадження.

Суддя Леміщенко О. О.
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Чи одні ми в космосі?
НЕВІДОМИЙ ВСЕСВІТ. Астрономи знайшли планети з умовами 
для життя кращими, ніж на Землі

Орест ГОРЯНСЬКИЙ 
для «Урядового кур’єра» 

У космосі є планети, які 
підходять для життя 

набагато більше, ніж Зем-
ля. Такого висновку дійшли 
американські й німець-
кі астробіологи. Підсум-
ки свого дослідження во-
ни опублікували в журналі 
Astrobiology.

Дослідники зібрали дані 
про температуру, вологість 
та інші чинники середови-
ща для 4,5 тисячі відомих 
екзопланет і виокремили се-
ред них 24, які трохи старі-
ші, тепліші й, можливо, во-
логіші, ніж наша Земля. Во-
ни повільніше обертають-
ся навколо мінливих зірок 
з більшою тривалістю жит-
тя, ніж наше Сонце. На дум-
ку авторів дослідження, на 
таких планетах, яким вони 
дали умовну назву «потен-
ційно заселені», життя мало 
більше можливостей розви-
нутися до вищих форм, ніж 
на Землі.

Усі ці 24 планети перебу-
вають на відстані понад 100 
світлових років від нас, і в 
майбутньому їх можна буде 
вивчити за допомогою кос-
мічних телескопів NASA 
«Джеймс Вебб» і LUVIOR, 
а також PLATO Європей-
ського космічного агентства.

«З появою нових косміч-
них телескопів ми отрима-
ємо більше інформації, то-
му важливо брати правиль-
ні цілі, — каже керівник до-
слідження професор Дірк 
Шульце-Макух. — Ми по-
винні зосередитися на пев-
них планетах, які мають 
найсприятливіші умови для 
складного життя. Важливо 
не зациклюватися на пошу-
ках другої Землі, тому що 

можуть бути планети, які 
підходять для життя навіть 
більше, ніж наша».

З кеплерівського архіву 
зірок автори обрали зоряні 
системи із планетами зем-
ного типу, що розташовані в 
зоні життя рідкої води. Нау-
ковців передовсім цікавили 
зірки G-типу — того само-
го спектрального класу, що і 
Сонце, а також більш живу-
чі карликові зірки К-класу.

Річ у тому, що у G-зірок 
відносно короткий термін 

життя — менш як 10 мі-
льярдів років. З огляду на 
те, що на появу складно-
го життя на Землі було по-
трібно майже 4 мільярди ро-
ків, у багатьох зірок, схожих 
на Сонце, могло закінчитися 
паливо ще до появи склад-
них форм.

К-зірки трохи холодні-
ші, менш масивні й не такі 
яскраві, як наше Сонце, але 
живуть вони довше — 20—
70 мільярдів років. Це озна-
чає, що життя на цих плане-

тах має більше часу для роз-
витку. Оптимальний період, 
на думку авторів, — 5—8 мі-
льярдів років. Після цього, 
мабуть, вичерпується вну-
трішнє геотермальне тепло 
планет і зникає їхнє захисне 
магнітне поле.

Розмір і маса планет теж 
мають значення. Науков-
ці вважають, що більше під-
ходять для життя плане-
ти, більші за Землю на 10—
50%. Вони на тривалий час 
збережуть внутрішню тем-
пературу за рахунок радіо-
активного розпаду і довше 
утримуватимуть атмосфе-
ру за рахунок сильної гра-
вітації.

На думку авторів, жит-
тя легше може розвинути-
ся в умовах підвищеної во-
логості й трохи вищої — на 
5 градусів за Цельсієм — 
температури, ніж на Землі. 
Як доказ вони наводять те, 
що зони тропічних лісів ма-
ють значно більше біологіч-
не розмаїття, ніж холодніші 
або посушливі райони пла-
нети.

«Іноді важко пояснити 
принцип заселеності, бо ми 
традиційно думаємо, що у 
нас найкраща для життя 
планета, — каже Шульце-
Макух. — У нас велика кіль-
кість складних і різнома-
нітних форм життя, багато 
хто з них виживає в екстре-
мальних умовах. Адаптова-
ність — це добре, але це не 
означає, що Земля — най-
краща планета у Всесвіті».

Автори зазначають, що 
зарахування планет до ка-
тегорії потенційно заселе-
них не означає, що на цих 
планетах безумовно є жит-
тя, просто умови на них 
сприятливі для його розви-
тку.

Дослідники знайшли ахіллесову п’яту 
коронавірусу

ЧОГО ВІН БОЇТЬСЯ? У Те-
хаському університеті з’ясували, 
що в коронавірусу є особливий 
фермент, який допомагає кори-
гувати помилки, що виникли під 
час реплікації генома. Він відпо-
відає за еволюційну перевагу 
патогену. Науковці вважають, 
якщо впливати на цей фермент, 
то можна перемогти пандемію.

Це слабке місце коронавіру-
су виявили американські вче-
ні з Університету Вандербільта 
і медичного відділення Техась-
кого університету, повідомляє 
портал MedicalXpress.

Фахівці з’ясували, що у 
SARS-CoV-2 є фермент екзо-
рибонуклеаза nsp14-ExoN. За 
їхніми словами, він відповідає 
за вилучення генетичного ма-
теріалу з інших штамів. Тож у 
патогену з’являється еволюцій-
на перевага.

«Екзорибонуклеаза корона-
вірусу слугує важливою мішен-

ню для придушення й осла-
блення пандемії COVID-19, за-
побігання майбутнім спалахам 
нових коронавірусних хвороб», 
— зазначила одна з авторів до-
слідження Дженніфер Гріббл.

Науковці вважають, що цей 
фермент — ахіллесова п’ята 
коронавірусу. На їхню дум-
ку, якщо розробити ліки, які  
блокуватимуть дію фермен-
ту, то вірус втратить здат-

ність до рекомбінації і повні-
стю зникне.

Дослідники зі США прово-
дять експерименти, викорис-
товуючи низькі дози радіації, 
щоб лікувати пацієнтів з коро-
навірусом. Про це йдеться у 
статті, опублікованій в журналі 
Nuclear News. Отже, протягом 
10—15 хвилин фахівці опромі-
нювали легені десяти пацієнтів 
різних статі і віку, які хворіли на 
важку форму пневмонії, спри-
чинену COVID-19.

«У дев’ятьох пацієнтів відбу-
лося швидке поліпшення ста-
ну протягом 24 годин. Їх випи-
сали з лікарні протягом трьох 
днів, що вчетверо швидше, ніж 
тих пацієнтів, які не проходили 
такого лікування», — йдеться в 
статті.

Підкреслено, що аналізи 
крові й знімки легень довели 
безпеку і ефективність невели-
кої дози радіації.

Науковці виявили фермент, заблокувавши який можна 
перемогти пандемію

Здоровий мозок  
спить удень

Олесь ГОРИЦВІТ 
для «Урядового кур’єра»

НАШ ОРГАНІЗМ. Співробітники центру психічного здоров’я в 
Шанхаї пишуть в General Psychiatry, що в людей, які сплять удень, 
краще зберігаються когнітивні функції: у них ефективніше працює 
пам’ять, вони швидше орієнтуються у просторі, краще концентру-
ють увагу, в них немає труднощів у розмові тощо. 

У дослідженні брали участь понад 2000 людей за 65 років, дех-
то з них мав звичку спати вдень, дехто ні. Денним сном вважали 
сон після обіду тривалістю від п’яти хвилин до двох годин. Когнітив-
ні здібності оцінювали за 30 параметрами, і в любителів подрімати 
вдень ці параметри були дуже переконливими.

Сон удень допомагає відновити концентрацію уваги, продуктив-
ність та здатність фокусуватися на роботі. Дрімання працює як ан-
тидепресант, поліпшує настрій і може надати заряд енергії як пов-
ноцінний нічний сон. Важливо, щоб такий відпочинок не був дуже 
тривалим, — спати вдень треба не довше години. Найоптимальні-
ша та найкорисніша тривалість дрімання 20—30 хвилин. 

Якщо ви погано спите вночі, ваш організм компенсуватиме це 
тривалим денним сном. А це може бути шкідливим для здоров’я 
й негативно впливати на вашу продуктивність. Тобто якщо дов-
го спати вдень, ви ризикуєте прокинутися з відчуттям важкості й 
інертності, що може погано позначитися на вашій працездатності.

Тривале дрімання посеред дня може порушити внутрішній го-
динник організму, спричинивши своєрідний збій. Тоді може пору-
шитися режим дня, що стає причиною появи неконтрольованого 
відчуття голоду, порушення сну та нестачі енергії.
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Мозок відпочиває під час короткого денного сну
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