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Прем’єр-міністр про власний приклад щеплення, своєї 
родини, співробітників Кабінету Міністрів і Секретаріату 
Кабінету Міністрів

Продовольство дедалі 
дорожчає 

СВІТОВА ТЕНДЕНЦІЯ. Темпи зростання світових цін на продук-
ти харчування досягли найвищого рівня від липня 2011 року. Ціни 
зростають третій місяць поспіль і зросли з вересня на 3%. А порів-
няно з жовтнем 2020 року — на 31,3%, стверджує Продовольча й 
сільськогосподарська організація ООН (FAO).

Ціни на зернові з вересня підскочили на 3,2% (22,4% — за рік), 
а пшениця подорожчала на 5% (38,3% — з жовтня 2020 року), що 
пов’язано зі зменшенням врожайності в основних країнах-експор-
терах, зокрема Канаді, Росії і США. Ціни на решту зернових також 
зросли, повідомляє Укрінформ. Рослинна олія за місяць подорож-
чала на 9,6%, — історичний максимум зростання, а молочні про-
дукти — на 2,6% (15,5% — за рік). Упродовж року на 22,1% подо-
рожчало м’ясо, цукор додав у ціні понад 40%.

За прогнозами ООН, порівняно з торішнім показником світове 
виробництво зернових у 2021 році досягне нового рекордного рівня 
— близько 2,793 мільярда тонн. Водночас через зростання насе-
лення на Землі світове споживання зернових за рік додасть 1,7%.

ДЕНИС ШМИГАЛЬ:

ЦИФРА ДНЯ

90% 
житлового фонду в середньому  

по Україні підключено до центрального 
опалення, станом на 5 листопада 

«Усі наявні в Україні 
вакцини — надійні  

й безпечні. 
Закликаю українців 

вакцинуватися:  
і народних депутатів,  

і всіх співгромадян».

Шантаж Росії не завадить 
інтеграції України  
до енергосистеми ЄС

ГОДИНА ЗАПИТАНЬ ДО УРЯДУ. Забезпечення українців усіма 
видами енергії буде безперебійним протягом усього 
опалювального сезону

2

3  6 
СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Корекційна педагогіка покликана 
поєднувати зусилля фахівців і 
батьків задля формування  
навичок безпечної поведінки  
у дітей та підлітків

ОСВІТА

Про історію становлення Національного 
музею-заповідника українського гончарства 
в Опішному, якому виповнюється 35 років, 
розповідає його засновник і незмінний 
керівник Олесь Пошивайло

ЦИТАТА ДНЯ

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 2022 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 40 грн . . . . . . . . . . . . 70 грн

на 3 місяці . . . . . . . 120 грн . . . . . . . . . . 210 грн

на 6 місяців. . . . . . 240 грн . . . . . . . . . . 420 грн

на рік . . . . . . . . . . . 480 грн . . . . . . . . . . 840 грн

Розпочалася 
передплата 
на 2022 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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Глава уряду спростував чутки про нібито віялові відключення електроенергії цього осінньо-зимового періоду
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Шевченківський районний суд м. Києва викли-
кає Кубалова Казбека Таймуразовича, 30.06.1964 
року народження, в якості обвинуваченого в су-
дове засідання по кримінальному провадженню  
№420 160 10000000 272 внесеного до ЄРДР 
09.12.2016 року за обвинуваченням Кубалова Каз-
бека Таймуразовича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни, яке призначено на 09 год. 00 хв. 16 листопада 
2021 року.

Здійснювати спеціальне судове провадження сто-
совно обвинуваченого Кубалова Казбека Таймуразо-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

 Суддя О.В. Мєлєшак

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження 
№ 1-кп/761/2687/2021 за обвинуваченням Кузнєцо-
ва Дениса Ігоровича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст.28, ч. 1 ст. 158-2 
КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кри-
мінальному провадженню відбудеться 15 листопада 
2021 року о 12:40 в приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська 31 А, каб. №513.

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

 Суддя П.Л. Слободянюк

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/202/2021 за обвинуваченням Царьова О.А. 
у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 3 ст. 103, ч. 2 ст. 110 КК України. 

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кри-
мінальному провадженню відбудеться 09 листопа-
да 2021 року о 13:00 годині в приміщенні Шевченків-
ського районного суду м. Києва за адресою: 03057, 
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб № 513. 

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 П.Л. Слободянюк

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає у якості обвинуваченого Абеляшева Олексан-
дра Віталійовича для розгляду кримінального про-
вадження з дозволом на здійснення спеціально-
го судового провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42016000000002411 відносно Абеляшева Олек-
сандра Віталійовича, обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та пові-
домляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся 17.11.2021 на 10 год. 00 хв. в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А, каб. 710. 

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

Суддя Новик В.П.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає у якості обвинуваченого Михайлова Євгенія Ана-
толійовича, 02.09.1951 року народження, для розгля-
ду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 
за № 4201601000000045 відносно Михайлова Євге-
нія Анатолійовича, обвинуваченого у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідо-
мляє, що судовий розгляд відбудеться 17.11.2021 р. 
о 09:30 год. в приміщенні Святошинського районно-
го суду міста Києва за адресою: 03148, м. Київ-148, 
вул. Якуба Коласа, 27-А.

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 Ясельський А.М.

Повістка про виклик обвинуваченого
Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-

кає Істратія Ігоря Козьмовича 09.07.1988 року наро-
дження, зареєстрованого в м. Донецьк, вул. Сбежнє-
ва, 25, обвинуваченого в кримінальному проваджен-
ні №22020260000000051 від 06.08.2020 р за ст. 258-
3 ч.1 КК України.

Судове засідання відбудеться 11 листопада 2021 
року о 15:00 годин за адресою: 58001, м.Чернівці ву-
лиця Кафедральна, буд. 4, кабінет №11.

З моменту опублікування повістки про виклик об-
винуваченого Істратія Ігоря Козьмовича у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери роз-
повсюдження, останній вважається належним чином 
ознайомлений з її змістом.

Суддя Г.М. Слободян

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва по-

відомляє, що 15.11.2021 року о 09 год. 00 
хв. буде проводитися підготовче судо-
ве засідання у кримінальному провадженні № 
420141103500004228 по обвинуваченню Ососко-
ва Олексія Анатолійовича, 18.09.1978 р.н.,у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 111, ч.1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений 
Ососков Олексій Анатолійович.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська. 7/13, 
каб. 17.

Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Ко-
шиця, 5-А.

Суддя А.В. Скуба

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає у якості обвинуваченого Мерзлова Олек-
сандра Геннадійовича для розгляду кримінально-
го провадження, внесеного до ЄРДР 11.04.2016 за  
№ 42016020420000081 відносно Мерзлова Олексан-
дра Геннадійовича, обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111; ч. 1 ст. 408 КК Укра-
їни та повідомляє, що підготовче судове засідання 
відбудеться 15.11.2021 року о 12 год. 00 хв. в при-
міщенні Святошинського районного суду міста Киє-
ва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А, каб. 
401-402.

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 В.О. Жмудь

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Вас, Іллічов Микола 
Миколайович як обвинуваченого на 12 год. 00 хв., 19 листопада 2021 року у 
справі за обвинуваченням Іллічова Миколи Миколайовича, 09.09.1980 року 
народження, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 24.

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

Суддя Бірса О.В.

Приватний нотаріус Дніпровського РНО Дніпропетровської обл., 

Кравчук Світлана Василівна, сповіщає про відкриття спадкової спра-

ви після померлого 12.05.2021 року Бабаєва Євгенія Вячеславовича. 

Спадкоємців прохання звертатися за адресою: 51000, Дніпропетров-

ська обл., Дніпровський р-н, смт Царичанка, квартал Слави, 8а, кімн. 

32, тел.0569031711, протягом одного місяця з дня опублікування да-

ного оголошення.

Я, Синельникова Є.Є., приватний нотаріус Харківського міського но-
таріального округу, повідомляю про відкриття спадкової справи після 
смерті 09 жовтня 2021 року ТРУФАНОВА ОЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИ-
ЧА, 25 березня 1969 року народження.

Розшукуються його спадкоємці. З питань оформлення спадкових 
прав спадкоємцям звертатися до мене за адресою: 61170, місто Хар-
ків, вулиця Валентинівська, буд. 22 в строк до 09 квітня 2022 (дев’ятого 
квітня дві тисячі двадцять другого) року. Телефони: +380508471862, 
+380635212637.

П’ята Харківська міська державна нотаріальна контора (відокрем-
лений підрозділ) у зв’язку з оформленням спадщини повідомляє про 
розшук можливих спадкоємців Хмельницького Володимира Володи-
мировича, 29 вересня 1955 року народження, який помер 03 червня 
2021 року.

Просимо зацікавлених осіб у строк до 03 грудня 2021 року зверну-
тися до нотаріальної контори за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Му-
дрого, №26.

Державний нотаріус відокремленого підрозділу П’ятої Харків-
ської міської державної нотаріальної контори просить усіх зацікавле-
них осіб, зокрема спадкоємців за законом/заповітом, кредиторів то-
що Шевлякова Олександра Івановича, який помер 17 березня 2020 ро-
ку, та на день смерті був зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. 
Александрова, буд. № 25, протягом місяця з дня публікації оголошен-
ня звернутися до відокремленого підрозділу П’ятої Харківської місь-
кої державної нотаріальної контори за адресою: вул. Ярослава Мудро-
го, 26, м. Харків, 61024.

30.03.2021 року помер Кузьменко Микола Сергійович, 15.09.1938 р. 

нар., який проживав за адресою: Харківська область, Богодухівський 

район, місто Валки, провулок Будівельний, буд. 2.

Прошу спадкоємців протягом 30 днів з дати виходу оголошення 

звернутися за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, м. Валки, 

вул. 1 Травня, буд. 1, кімн. 5,6. Тел. +380575353593, +380675466367. 

Нотаріус Сергій Левчук.

Я, Карцева Н.О., приватний нотаріус Миколаївського міського нотаріального округу, 

повідомляю, що відкрита спадкова справа після смерті 03 червня 2021 року Корніло-

вої Кіми Миколаївни, яка народилась 17 листопада 1938 року. Рекомендую спадкоєм-

цям за законом звернутися за адресою: 54017, місто Миколаїв Миколаївської області,  

вул.Наваринська, буд.20, кв.4, для оформлення своїх спадкових прав.

Відповідно до Протоколу Загальних Зборів Учасників ТОВ «СТРІМ ФІНАНС»  

№ 1/11/21 від 01.11.2021 року було прийнято рішення про подання заяви до 

Національного банку України про виключення ТОВ «СТРІМ ФІНАНС» (код за  

ЄДРПОУ: 43017321) з Державного Реєстру фінансових установ.  

Втрачене посвідчення учасника бо-

йових дій серія ЮА № 037512 видане 

Управлінням державної охорони України 

11 лютого 2015 року на ім’я Тригуба Іго-

ря Олександровича, вважати недійсним. 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 4 листопада 2021 р. № 1156 
Київ

Про внесення змін до Порядку формування та використання сертифіката,  
що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  

SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавіру-

сом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 черв-
ня 2021 р. № 677 «Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 54, ст. 3342,  
№ 76, ст. 4771), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 4 листопада 2021 р. № 1156

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку формування та використання  сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2,  негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби
1. Абзац четвертий підпункту 4 пункту 11 викласти в такій редакції: 
«одужання особи від COVID-19 (дата встановлення діагнозу COVID-19);».
2. У додатку до Порядку:
1) пункт 3 таблиці 1 викласти в такій редакції:

«3. Одужання від COVID-19 у центральній базі даних у Реєстрі медичних записів, 
записів про направлення та рецептів наявний медичний запис про медич-
ний огляд, надання консультації або лікування, у тому числі за резуль-
татами надання первинної медичної допомоги, який містить інформацію 
про встановлений діагноз «2019-nCoV гостра респіраторна хвороба» (код 
U07.1 відповідно до національного класифікатора 025:2021 «Класифіка-
тор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я»), внесений відпо-
відно до вимог галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я
COVID-сертифікат може бути сформований на п’ятнадцятий день з дати 
встановлення відповідного діагнозу
COVID-сертифікат може бути сформований не більше двох разів за один 
календарний рік (за наявності технічної можливості щодо обліку сформо-
ваних COVID-сертифікатів)

105 днів з дати встановлення 
відповідного діагнозу

105 днів з дати встановлен-
ня відповідного діагнозу»;

2) пункт 3 таблиці 5 викласти в такій редакції:
«3. Одужання від 

COVID-19
від дати забору біологічного матеріалу для 
аналізу з позитивним результатом тестуван-
ня на COVID-19 методом полімеразної лан-
цюгової реакції або методом Ag-RDTs

180 днів на 15 день з дати 
встанов-лення відпо-
від-ного діагнозу

105 днів з дати вста-
нов-лення відповід-
ного діагнозу

на 15 день з дати 
встанов-лення відпо-
від-ного діагнозу

105 днів з дати вста-
нов-лення відповід-
ного діагнозу».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 листопада 2021 р. № 1405-р 
Київ

Про підписання Угоди про розподіл вуглеводнів,  які 
видобуватимуться у межах ділянки Охтирська, між 

Державою Україна та компанією «І.Пі. Україна Бі.Ві.»  
(«ЕР UKRAINE B.V.», м. Схіпгол, Нідерланди)  

та визначення  уповноваженого органу  
з питань реалізації Угоди 

1. Схвалити проект Угоди про розподіл вуглеводнів, які  видобуватимуться у меж-
ах ділянки Охтирська, між Державою Україна та  компанією «І.Пі. Україна Бі.Ві.»  
(«ЕР UKRAINE B.V.», м. Схіпгол, Нідерланди).

Уповноважити першого заступника Міністра енергетики Власенка  Юрія Микола-
йовича підписати зазначену Угоду.  

2. Визначити Державну службу геології та надр уповноваженим  органом з пи-
тань реалізації Угоди про розподіл вуглеводнів, які  видобуватимуться у меж-
ах ділянки Охтирська, між Державою Україна та компанією «І.Пі. Україна Бі.Ві.»  
(«ЕР UKRAINE B.V.», м. Схіпгол, Нідерланди).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 листопада 2021 р. № 1406-р 
Київ

Про підписання Угоди про розподіл вуглеводнів, які 
видобуватимуться у межах ділянки Грунівська, між 
Державою Україна та компанією «І.Пі. Україна Бі.Ві.» 

(«ЕР UKRAINE B.V.», м. Схіпгол, Нідерланди)  
та визначенняуповноваженого органу  

з питань реалізації Угоди
1. Схвалити проект Угоди про розподіл вуглеводнів, які  видобуватимуться у меж-

ах ділянки Грунівська, між Державою Україна та  компанією «І.Пі. Україна Бі.Ві.»  
(«ЕР UKRAINE B.V.», м. Схіпгол, Нідерланди).

Уповноважити першого заступника Міністра енергетики Власенка Юрія Микола-
йовича підписати зазначену Угоду.

2. Визначити Державну службу геології та надр уповноваженим  органом з пи-
тань реалізації Угоди про розподіл вуглеводнів, які  видобуватимуться у меж-
ах ділянки Грунівська, між Державою Україна та  компанією «І.Пі. Україна Бі.Ві.»  
(«ЕР UKRAINE B.V.», м. Схіпгол, Нідерланди). 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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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
Захарченко Віталій Юрійович, 20.01.1963 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, 

Вам необхідно з’явитися 09.11.2021 о 09 год. 00 хв. до Державного бюро розслідувань за адресою: м. Київ, 
вул. Борисоглібська, 18, кабінет № 523 для участі як підозрюваного у проведенні слідчих та процесуальних 
дій, пов’язаних з наданням дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування на підставі ст. 
297-5 КПК України у кримінальному провадженні № 42017000000002014 від 23.06.2017 за ознаками кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 3 
ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 
27, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 28, ч 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Кусюк Сергій Миколайович, 01.12.1966 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, 

Вам необхідно з’явитися 09.11.2021 о 09 год. 00 хв. до Державного бюро розслідувань за адресою: м. Київ,  
вул. Борисоглібська, 18, кабінет № 523 для участі як підозрюваного у проведенні слідчих та процесуаль-
них дій, пов’язаних з наданням дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування на підставі  
ст. 297-5 КПК України у кримінальному провадженні № 42017000000002014 від 23.06.2017 за ознаками 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365 КК Украї-
ни, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК 
України, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК України, ч. 3 ст. 28, ч 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Лебедєв Павло Валентинович, 12.07.1962 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, 

Вам необхідно з’явитися 09.11.2021 року о 09 год. 00 хв. до Державного бюро розслідувань за адресою: м. 
Київ, вул. Борисоглібська, 18, кабінет № 523 для участі як підозрюваного у проведенні слідчих та процесу-
альних дій, пов’язаних з наданням дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування на під-
ставі ст. 297-5 КПК України у кримінальному провадженні № 42017000000002014 від 23.06.2017 за озна-
ками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ст. 340 КК України; ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 3 
ст. 365 КК України; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК України; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 
115 КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Мазан Валерій Борисович, 03.09.1964 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам 

необхідно з’явитися 09.11.2021 року о 09 год. 00 хв. до Державного бюро розслідувань за адресою: м. Ки-
їв, вул. Борисоглібська, 18, кабінет № 523 України для участі як підозрюваного у проведенні слідчих та про-
цесуальних дій, пов’язаних з наданням дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування на 
підставі ст. 297-5 КПК України у кримінальному провадженні № 42017000000002014 від 23.06.2017 за озна-
ками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365 КК 
України, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 
115 КК України, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК України, ч. 3 ст. 28, ч 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Ратушняк Віктор Іванович, 16.10.1959 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам 

необхідно з’явитися 09.11.2021 року о 09 год. 00 хв. до Державного бюро розслідувань за адресою: м. Ки-
їв, вул. Борисоглібська, 18, кабінет № 523, для участі як підозрюваного у проведенні слідчих та процесу-
альних дій, пов’язаних з наданням дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування на під-
ставі ст. 297-5 КПК України у кримінальному провадженні № 42017000000002014 від 23.06.2017 за озна-
ками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365 КК 
України, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 
115 КК України, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК України, ч. 3 ст. 28, ч 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Тоцький Володимир Володимирович, 19.10.1954 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК 

України, Вам необхідно з’явитися 09.11.2021 року о 09 год. 00 хв. до Державного бюро розслідувань за 
адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, кабінет № 523 для участі як підозрюваного у проведенні слідчих 
та процесуальних дій, пов’язаних з наданням дозволу на здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня на підставі ст. 297-5 КПК України у кримінальному провадженні № 42017000000002014 від 23.06.2017 
за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ст. 340 КК України; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 
27, ч. 3 ст. 365 КК України; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК України; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, п. п. 1, 5, 12 
ч. 2 ст. 115 КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Федчук Петро Миколайович, 31.10.1968 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, 

Вам необхідно з’явитися 09.11.2021 року о 19 год. 00 хв. до Державного бюро розслідувань за адресою: м. 
Київ, вул. Борисоглібська, 18, кабінет № 523 для участі як підозрюваного у проведенні слідчих та процесу-
альних дій, пов’язаних з наданням дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування на під-
ставі ст. 297-5 КПК України у кримінальному провадженні № 42017000000002014 від 23.06.2017 за озна-
ками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365 КК 
України, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 
115 КК України, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК України, ч. 3 ст. 28, ч 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Шуляк Станіслав Миколайович, 09.08.1962 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, 

Вам необхідно з’явитися 9 листопада 2021 року о 09 год. 00 хв. до Державного бюро розслідувань за адре-
сою: кабінет № 523, вул. Борисоглібська, 18, м. Київ, для участі як підозрюваного у проведенні слідчих та 
процесуальних дій, пов’язаних з наданням дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування 
на підставі ст. 297-5 КПК України у кримінальному провадженні №42017000000002014 від 23.06.2017 за 
ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ст. 340 КК України; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, 
ч. 3 ст. 365 КК України; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК України; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 
ст. 115 КК України; ч. 1 ст. 408 КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Якименко Олександр Григорович, 22.12.1964 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК Украї-

ни, Вам необхідно з’явитися 09.11.2021 року о 09 год. 00 хв. до Державного бюро розслідувань за адресою: 
м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, кабінет № 523 для участі як підозрюваного у проведенні слідчих та проце-
суальних дій, пов’язаних з наданням дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування на під-
ставі ст. 297-5 КПК України у кримінальному провадженні № 42017000000002014 від 23.06.2017 за ознака-
ми кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ст. 340 КК України; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 
365 КК України; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК України; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 
КК України; ч. 1 ст. 408 КК України.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ ТА ВИКЛИК ДО СЛІДЧОГО
Відповідно до ст.ст. 111-112, 135, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що 05.11.2021 у кримі-

нальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №22017130000000061 від 07.04.2017 за ознаками вчинен-
ня злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст.111, ч.2 ст. 260, ч. 1 ст. 
258-3, ч.2 ст. 15 ч.1 ст. 258 КК України, складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким Сухо-
носов Артем Сергійович, 09.03.1987, зареєстрований за адресою: Луганська обл., м. Луганськ, квартал 60 
років СРСР, буд.1, кв.38, підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 110 
та ч. 2 ст. 260 КК України.

Також, згідно з ст.ст. 133, 135 КПК України, Сухоносов А.С., 09.03.1987 р.н., викликається на 10 год. 00 хв. 
09.11.2021, 10.11.2021, 11.11.2021 до слідчого СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях 
Кожановського В.М. за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 21, для вручення пові-
домлення про підозру та допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні №22017130000000061 від 
07.04.2017. Наслідки та поважні причини неприбуття особи на виклик визначені ст.ст.138-139 КПК України.

Фінансова установа : ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬТЕНА», код ЄДРПОУ 41297000 (на-
далі - TOB «ФК «Альтена»), повідомляє що Загальними зборами учасни-
ків TOB «ФК «Альтена» (Протокол Загальних зборів учасників TOB «ФК 
«Альтена» №04.11/1 від 04.11.2021 року) прийнято рішення про звер-
нення до Національного банку України із заявою про виключення TOB 
«ФК «Альтена» з Державного реєстру фінансових установ та анулюван-
ня Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи від 13.06.2017 року 
ФК №914.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
БОЙКО О.В. 

 Громадянин України Бойко Олег Валентинович, 21.09.1983 року народження, уродженець РФ, зареє-
стрований за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, смт Софіївка, вул. Коцюбинського, буд. № 94, 
на підставі ст. ст. 133, 135, 139 КПК України, Вам необхідно з’явитись в період часу з 09 год. 00 хв. до 18 
год. 00 хв. 11.11.2021, 12.11.2021 та 13.11.2021 до слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріу-
поль Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до слідчого Бутенка Тараса Андрійови-
ча за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Морських Десантників, буд.20, кабінет №6,  для вру-
чення Вам письмового повідомлення про підозру, допиту Вас як підозрюваного та проведення інших слід-
чих (процесуальних) дій  за Вашою участю у кримінальному провадженні №2202102000000001, внесеному 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2021 за ч. 1 ст. 258-3  КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 11.11.2021, 12.11.2021 та 13.11.2021 в період часу з 09:00 до 18:00 
для допиту Вас в якості підозрюваного та проведення інших слідчих (процесуальних) дій за Вашою участю 
у кримінальному провадженні №2202102000000001 від 05.01.2021.

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

 У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвинувальний акт із реєстром матеріалів до-
судового розслідування у кримінальному провадженні за  № 52020000000000455 від 20 липня 2020 року, в 
якому Немерюк Андрій Іванович обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч.5 ст.191, ч.2 ст.28-ч.2 ст.366 КК України,  та Модлінський Микола Володимирович обвинувачується у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28-ч.2 ст.366 КК України. 

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 27 липня 2021 призначено підготовче судове засідання у 
кримінальному провадженні № 52020000000000455 від 20 липня 2020 року. У зв’язку з чим викликається 
Немерюк Андрій Іванович, 06 серпня 1973 року народження, який народився в Кавказькому районі Крас-
нодарського краю Російської Федерації, громадянин України,  зареєстрований та проживає за адресою: м. 
Хмельницький, вул. Водопровідна, 44, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень пе-
редбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28-ч.2 ст.366 КК України, в судове засідання, яке відбудеться 09.11. 2021 о 
16:00 год.,  23.11.2021 об 11:00 год., 07.12.2021 об 11:00 год., 14.12.2021 о 14:30 год.  у приміщенні Ви-
щого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий суддя: Задорожна Л.І., суд-
ді: Шкодін Я.В., Федоров О.В.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ ТА ВИКЛИК ДО СЛІДЧОГО
Відповідно до ст.ст. 111-112, 135, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що 05.11.2021 у кри-

мінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 04.12.2017 за № 22017130000000273 за ознаками вчинен-
ня злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України, складено письмове повідомлення про підо-
зру, згідно з яким Воротникова Марина Іванівна, 06.07.1965 р.н., уродженка м. Луганськ, зареєстрована та 
мешкає за адресою: Луганська область, м. Луганськ, пр. 1 Леваневського, буд. 2, підозрюється у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 та ч. 2 ст. 110 КК України.

Також, згідно з ст.ст. 133, 135 КПК України, Воротникова М.І., 06.07.1965 р.н., викликається на 10 год.  
00 хв. 09.11.2021, 10.11.2021 та 11.11.2021 до слідчого СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луган-
ській областях Рязанцевої Аріни Ігорівни (тел. 0645244281) за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,  
вул. Федоренко, 21, для допиту як підозрюваного та проведення інших процесуальних дій у кримінальному 
провадженні № 22017130000000273 від 04.12.2017. Наслідки та поважні причини неприбуття особи на ви-
клик визначені ст.ст.138-139 КПК України.

ОГОЛОШЕННЯ

 про скликання ХІХ позачергового з’їзду  

суддів України

ХІХ позачерговий з’їзд суддів України відповідно 

до рішення Ради суддів України від 4 листопада 2021 

року № 49 відбудеться 22-23 грудня 2021 року у при-

міщенні конгрес-холу готелю «Президент» за адре-

сою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12. 

На обговорення буде запропоновано питання: 

— Про обрання членів Вищої ради правосуддя.

Рада суддів України 

Приватний нотаріус Запорізького міського нота-
ріального округу Сенченко Катерина Валеріївна, за-
прошує Коваль Ольгу Юріївну, 19 червня 1974 ро-
ку народження прибути до приватного нотаріуса 
в строк до 18 листопада 2021 року для прийняття 
спадщини померлого 18 травня 2021 року батька — 
Коваль Юрія Володимировича.

Необхідно надати документи, які підтверджують її 
непрацездатність або інвалідність, та документи, що 
підтверджують факт прийняття спадщини.

У випадку неявки у вказаний строк та ненадання 
вищевказаних документів, свідоцтво про право на 
спадщину за законом буде видано іншому спадкоєм-
цю за законом, який своєчасно прийняв спадщину.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Кобзар Костянтин Миколайович, 25.12.1969 р.н.,

відповідно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК України, 

Вам необхідно з’явитися 10 листопада 2021 року о 

10 год. 00 хв. до Державного бюро розслідувань за 

адресою м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 524 

для отримання, у разі погодження прокурором, пові-

домлення про підозру у кримінальному провадженні 

№ 42013110000001029 від 25.11.2013.

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-

буття зазначені у ст. ст. 138-139 КПК України.

Слідчий ДБР О. Юрчук

Повідомлення спадкоємців  
про відкриття спадщини

01.11.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродо-
нецького районного нотаріального округу Луганської 
обл. Глаговською О.В. була заведена спадкова спра-
ва після смерті Лаптієва Раїса Іванівна, 13.02.1937 
р.н, яка померла 03.03.2021 р., місце народження: 
Луганська обл., Міловський р-н, с. Стрільцовка. Для 
встановлення кола спадкоємців, які бажають при-
йняти спадщину в тому числі, які були зареєстровані 
з померлою на день її смерті, та представників мало-
літніх, недієздатних спадкоємців, а також спадкоєм-
ців за заповітом, всіх спадкоємців прошу з’явитися 
до приватного нотаріуса Глаговської О.В, за адре-
сою: Луганська обл, м. Сєвєродонецьк, вул. Менде-
лєєва, 31/1 ,інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКО-
НОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину подавши 
заяву нотаріусу.

Втрачений документ: свідо-

цтво про право на спадщину за за-

повітом, видане Київською дер-

жавною нотаріальною конторою  

№5 15.11.2015р. №2-508 на ім’я 

Добровольського Євгена Юрійо-

вича, вважати недійсним.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 7 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +1 +6 +8 +13 Черкаська +1 +6 +8 +13
Житомирська +1 +6 +8 +13 Кіровоградська +1 +6 +8 +13
Чернігівська +1 +6 +7 +12 Полтавська +1 +6 +7 +12
Сумська +1 +6 +7 +12 Дніпропетровська +1 +6 +8 +13
Закарпатська 0 +5 +5 +10 Одеська +2 +7 +9 +14
Рівненська 0 +5 +8 +13 Миколаївська +1 +6 +8 +13
Львівська -1 +4 +8 +13 Херсонська +2 +7 +9 +14
Івано-Франківська -2 +3 +8 +13 Запорізька +1 +6 +8 +13
Волинська 0 +5 +7 +12 Харківська +1 +6 +8 +13
Хмельницька +1 +6 +7 +12 Донецька +2 +7 +8 +13
Чернівецька +1 -4 +7 +12 Луганська +1 +6 +7 +12
Тернопільська 0 +5 +8 +13 Крим +4 +9 +10 +15
Вінницька 0 +5 +8 +13 Київ +4 +6 +10 +12
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Ветеринари Брюсселя 
допомагають 
безхатченкам  
та їхнім улюбленцям

МИЛОСЕРДЯ. У холодні зимові місяці безхатченки Брюсселя та 
їхні улюбленці отримуватимуть допомогу від благочинного фонду 
принца Лорана, який опікується бездомними тваринами. Про це 
повідомляє видання Brussels Times. Від середини листопада пра-
цівники фонду роздаватимуть спеціальний набір, до якого входять 
чашка-термос, термоковдра, термокилимок для тварини, торбочка 
для корму та похідна миска. 

До поширення пандемії фонд надавав безхатченкам спеці-
альні опалювальні контейнери, обладнані всіма зручностями, 
щоб вони могли мешкати там разом зі своїми улюбленцями. 
Адже у звичайних притулках для бездомних перебування з тва-
ринами не дозволено. Та через коронавірусну кризу організація 
притулків для цієї цільової групи неможлива. «Попри поточні пе-
решкоди, фонд принца Лорана не хоче кидати цю вразливу гру-
пу людей напризволяще», — йдеться у пресрелізі фонду. Тому 
там виробили нову концепцію благочинної діяльності для допо-
моги безхатченкам. 

Термоси й торбинки для корму, які роздаватимуть, безхатченки 
зможуть наповнити у магазинах і кафе Брюсселя, які беруть участь 
у цій кампанії. Спеціальні наклейки про те, що заклади долучилися 
до неї, розміщуватимуть на 
вході. Тут також можна буде 
зігрітися або безкоштовно 
поїсти разом зі своїми пух-
настими друзями.

Починаючи з 2011 року, 
фонд принца Лорана допо-
магає безхатченкам, які ма-
ють улюбленців. Ця допомо-
га особливо потрібна у хо-
лодну пору року. Протягом 
десятиліття існування фон-
ду по допомогу до нього 
звернулися сотні людей, які 
не мають даху над головою 
і живуть на вулиці разом зі 
своїми чотирилапими дру-
зями.

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
sc

m
p.

co
m

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

Престижну літературну премію  
здобув письменник з ПАР

ЛІТЕРАТУРА. Лауреатом Бу-
керівської премії 2021 року став 
57-річний південноафриканський 
письменник і драматург Деймон 
Галгут. Його нагородили за роман 
«Обіцянка». Ім’я переможця оголо-
сили на врочистій церемонії в Лон-
доні.

У романі «Обіцянка» автор роз-
повідає про життя білої родини на 
його батьківщині — у Південно-
Африканській Республіці. Роман 
охоп лює період пізнього апартеї-
ду 1980-х і закінчується подіями су-
часності і президентством Джей-
коба Зуми, який очолював ПАР до 
2018 року.

Деймон Галгут народився в місті 
Преторія в ПАР. Свій перший роман 
він написав у 17 років. Галгут рані-
ше вже двічі потрапляв до коротко-
го переліку премії — у 2003 та 2010 
роках, однак лише зараз його ро-
боту високо оцінило журі, передає 
Reuters.

Букерівська премія — одна з най-
престижніших нагород в англомов-
ній літературі. Її заснували в 1969 
році. Переможець отримує грошову 
винагороду в розмірі 50 тисяч фун-
тів стерлінгів.

Схвалено перший препарат для лікування 
COVID-19 у домашніх умовах

ПАНДЕМІЯ. Регулятор лі-
карських засобів Велико-
британії (MHRA) схвалив 
перший препарат для ліку-
вання симптомів COVID-19, 
повідомляє ВВС. Препарат 
має назву «Молнупіравір» і 
випускається у формі табле-
ток. Його треба вживати дві-
чі на день пацієнтам, у яких 
діагностували коронавірус 
на ранніх стадіях.

Спочатку цей препарат 
розробляли для лікування 
грипу. Та під час клінічних 
випробувань з’ясувалося, 
що у випадках із коронаві-
русом він також знижує ри-
зик госпіталізації та ймо-
вірність смерті майже вдві-
чі. Так, Велика Британія ста-
ла першою країною у світі, 
що схвалила противірусний 
препарат, яким можна ліку-
вати COVID-19 у домашніх 
умовах.

«Молнупіравір», роз-
роблений американськи-
ми фармацевтичними ком-
паніями Merck, Sharp and 
Dohme (MSD) і Ridgeback 
Biotherapeutics, — пер-
ший оральний противірус-
ний препарат для лікуван-
ня COVID. Він запобігає роз-
множенню вірусу, підтримує 
його низьку концентрацію в 
організмі і зменшує тяжкість 
перебігу захворювання. У 
MHRA заявили, що препа-
рат дозволено використову-
вати людям, які мають лег-
ку й помірну форми COVID і 
принаймні один фактор ри-
зику розвитку важкої фор-
ми хвороби, серед яких ожи-
ріння, літній вік, діабет або 
захворювання серця. Ви-
конавчий директор MHRA 
Джун Рейн наголосила, що 
«Молнупіравір» — це пер-
ший схвалений противірус-

ний засіб проти коронаві-
русу, який можна вживати 
орально, а не вводити вну-
трішньовенно. «Це важливо, 
оскільки означає, що пре-
парат можна вводити у до-
машніх умовах до того, коли 
COVID-19 переходить у важ-
ку стадію», — сказала Джун 
Рейн.

Велика Британія вже за-
мовила «Молнупіравір» у 
кількості, необхідній для 480 
тисяч курсів лікування. Ця 
партія має надійти в країну 
до кінця року. А також 250 
тисяч курсів аналогічного 
експериментального препа-
рату, який нині розробляє 
американська фармацев-
тична компанія Pfizer. У бри-
танському уряді не розкри-
вають деталей цього конт-
ракту. Але відомо, що уряд 
США попередньо закупив 
1,7 мільйона курсів «Мол-

нупіравіру» вартістю близь-
ко 1,2 мільярда доларів. Інші 
країни, серед яких Австра-
лія, Сінгапур і Південна Ко-
рея, також уклали угоди про 
закупівлю препарату.

Попередні клінічні випро-
бування «Молнупіравір» 
пройшли серед 775 пацієн-
тів, які мали початкову ста-
дію COVID. Під час випро-
бувань 7,3% тих, хто отри-
мував препарат, було госпі-
талізовано. Це порівняно з 
14,1% учасників, яким дава-
ли плацебо. У групі, яку лі-
кували «Молнупіравіром», 
не було смертей, але вісім 
пацієнтів, яким під час до-
слідження давали плацебо, 
померли від COVID. Резуль-
тати досліджень свідчать, 
що для того, щоб «Молну-
піравір» давав ефект, його 
потрібно вживати за появи 
перших симптомів хвороби.

Нічним гостем виявився… ведмідь
ПРИРОДА. Подружжя з іта-

лійського селища Пескосо-
лідо, розташованого на око-
лицях національного парку 
Абруццо, прокинулося серед 
ночі від шуму і подумало, що 
до оселі вдерлися грабіжни-
ки. Та яким був їхній подив і 
шок, коли на терасі свого бу-
динку вони побачили ведме-
дя. Про це написала очевиди-
ця події Анналіса Кастанья на 
своїй сторінці у фейсбуці, по-
відомляє CNN. Незваний гість 
виявився представником рід-
кісного виду, що вимирає, — 
апеннінського бурого ведме-
дя. «Ми опинилися з ним віч-

на-віч менш ніж за метр. Я 
могла порахувати зуби у йо-
го пащі», — написала вона. 
Від переляку жінка голосно 
закричала, ведмідь зробив 
спробу схопити її лапою, але 
потім втік у ліс. 

У національному парку 
Абруццо мешкає близько 60 
апеннінських бурих ведмедів. 
Представники цього підви-
ду трохи менші за тих, які зу-
стрічаються в Альпах, але їхня 
вага може сягати 200 кілогра-
мів. Як розповів мер селища 
Пескосолідо Донато Белліса-
ріо, перш ніж впасти у спляч-
ку, ведмеді перебувають у пе-

ріоді гіперфагії — екстремаль-
ного голоду, бо їм потрібно за-
пастися енергією на зиму. «Ми 
часто бачимо їх у нашому се-
лищі, вони шукають фрук-
ти, бджолині вулики, але ні-
коли не нападали на людей», 
— сказав Донато Беллісаріо. 
І розповів, що разом із кілько-
ма працівниками національно-
го парку уважно оглянув тера-
су подружжя Кастанья, щоб 
визначити, що привабило вед-
медя, але причини так і не ви-
явили.

Лише за кілька днів до цьо-
го інциденту апеннінського бу-
рого ведмедя помітили і в су-

сідньому селищі Сан-Донато-
Валь-ді-Коміно. Він купався у 
фонтані на центральній пло-
щі. «Ведмідь прийшов у гості 
й вирішив трохи освіжитися у 
нашому фонтані», — йдеться 
у підписі до фотографії, розмі-
щеної на сторінці Сан-Донато-
Валь-ді-Коміно у фейсбуці. 
Фото зробив власник бару, 
розташованого на централь-
ній площі. Очевидці розпові-
ли: ведмідь так тихо прийшов, 
що спочатку його навіть ніх-
то не помітив. Але згодом всі 
охоче спостерігали, як він спо-
кійно релаксував у сільському 
фонтані.

У романі «Обіцянка» 
Деймон Галгут 

розповідає про життя 
білої родини на його 

батьківщині від 1980-х 
до 2018 року
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