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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 20 січня 2022 року
USD 28.4038 EUR 32.1943 RUB 3.7322 / AU 51633.56 AG 673.71 PT 28367.73 PD 54608.29

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

АНАТОЛІЙ ПЕТРЕНКО:
«Допомогу буде використано 

виключно для оборони, 
захисту наших 

військ, критичної 
інфраструктури й 

мирного населення від 
будь-яких проявів і дій,  

які можуть 
призвести до 

ескалації».

Скільки 
зароблятимуть лікарі

ГРОШІ. У медиків виникли десятки запитань про свою платню 
та кого саме стосуватиметься її підвищення, передбачене відповід-
ною постановою уряду. Яку освіту мають мати медики для отри-
мання базової платні? Базову заробітну плату не менш ніж 20 000 
гривень встановлено для лікарів (крім лікарів-інтернів), професіо-
налів з вищою немедичною освітою, допущених до медичної діяль-
ності в закладах охорони здоров’я, повідомляє пресслужба МОЗ.

Базову платню не меншу за 13 500 гривень матимуть медсестри 
з медичною освітою: фаховий молодший бакалавр, фахівець із по-
чатковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти (раніше — 
середня спеціальна освіта), перший (бакалаврський) рівень вищої 
медичної освіти, магістр із медсестринства. Чи стосуватиметься 
підвищення зарплати медиків відомчих закладів охорони здоров’я? 
Постанова поширюється на всіх працівників державних і комуналь-
них закладів. Медзаклади, які фінансуються за єдиною тарифною 
сіткою, зобов’язані дотримуватись цієї постанови. Нині вони отри-
мали право робити доплати до встановленого рівня зарплати біль-
ші, ніж передбачені єдиною тарифною сіткою.

52,4 млн м3

становить середньодобовий транзит 
газу вітчизняною ГТС до Європи  

з початку січня. Це вп’ятеро менше,  
ніж у 2019 році 

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Громадяни, старші за 60 років, 
отримають можливість витратити тисячу гривень  
в аптеках із 24 січня

«єПідтримка»: книжки, 
кіно, а відтепер і ліки

Заступник міністра оборони з питань європейської 
інтеграції про міжнародну технічну допомогу  
від Великої Британії для ЗСУ
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На Донеччині буде два нові аеропорти 
ПРОЄКТИ. У межах програми «Велике будівництво» планується розбудова транспортної 
інфраструктури

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

Цими днями  Україна вшано-
вує пам’ять захисників до-

нецького аеропорту. Жорсто-
кі бої за цей стратегічний об’єкт 

тривали 242 доби: з 26 трав-
ня 2014-го по 22 січня 2015 ро-
ку. Російські окупаційні війська 
обстрілювали термінали та дис-
петчерську вежу ДАП з гар-
мат, танків, мінометів і навіть 
ракетних систем залпового вог-

ню «Град», систематично штур-
мували українські позиції добре 
підготовлені спецпідрозділи «іх-
тамнєт». І не дивно, що саме вці-
лілі російські бойовики перши-
ми назвали захисників ДАП «кі-
боргами», бо були вражені їх-

ньою стійкістю і мужністю. Ще 
одним підтвердженням подви-
гу стала вже історична фраза: 
«Кіборги» витримали — не ви-
тримав бетон!» Адже рішення 
про відведення українських бій-
ців з’явилося вже після того, як 

окупанти підірвали новий термі-
нал і майже зрівняли із землею 
всі інші інфраструктурні спору-
ди ДАП. 

«Рускій мір» показав руй-
нівну і згубну мету свого 
вторгнення в Україну.

2 3 
АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

На тлі загострення 
російської загрози Київ 
відвідав державний 
секретар Сполучених Штатів 
Америки Ентоні Блінкен

ДИПЛОМАТІЯ

Про зміни, що чекають на медичну 
спільноту країни, та нововведення,  
які вплинуть на якість надання послуг 
пацієнтові, розповідає голова НСЗУ 
Наталія Гусак 7 

ДОКУМЕНТИ

Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення 
прозорості у видобувних 
галузях»

Ф
от

о 
на

да
ла

 п
ре

сс
лу

ж
ба

 К
аб

ін
ет

у 
М

ін
іс

тр
ів

 У
кр

аї
ни

Після засідання всі урядовці, які мають до цього показання, зробили третю бустерну дозу щеплення проти ковіду. 
Приклад подав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль
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ДОКУМЕНТИ

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

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду 
міста Одеси від 25.10.2021 (справа № 947/19546/21) 
надано дозвіл у кримінальному провадженні  
№ 42017160000001295 від 25.09.2017 на здійснен-
ня спеціального досудового розслідування стосов-
но Шпінова Олександра Дмитровича, 10.02.1975 ро-
ку народження за ч. 3 ст. 368 КК України.

Підозрюваний Шпінов Олександр Дмитрович, 
10.02.1975 р.н., уродженець х. Поцілуєв, Білоколит-
вінського району Ростовської області Російської Фе-
дерації, громадянин України, останнє відоме міс-
це реєстрації та мешкання: м. Одеса, пров. Каркаша-
дзе, 3/1, кв. 66, відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 
135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
25.01.2022 о 10:00 годині, 26.01.2022 о 10.00 годи-
ні та 27.01.2022 о 10.00 годині до кабінету № 318 СУ 
ГУНП в Одеській області, до старшого слідчого в ОВС 
Ноздрачова О. В. за адресою: м. Одеса, просп. Шев-
ченка, 8-г, тел. (099) 397-97-43, для допиту як підо-
зрюваного, повідомлення про завершення досудово-
го розслідування, відкриття й ознайомлення з мате-
ріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 
КПК України, а також вручення обвинувального ак-
ту та реєстру матеріалів досудового розслідування у 
кримінальному провадженні № 42017160000001295 
від 25.09.2017 за підозрою Вас у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК 
України.

При собі необхідно мати документи що посвідчу-
ють особу.

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

ПОВІСТКА 
про виклик Мухи С. А.

Муха Сергій Антонович, 11.01.1966 року народжен-
ня, який на теперішній час перебуває на тимчасово 
окупованій території Донецької області, останнє відо-
ме місце реєстрації: Донецька область, м. Іловайськ,  
вул. Ярославського, буд. 2, кв. 17, актуальне міс-
це проживання якого не встановлено, на підста-
ві ст. ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, Вам необ-
хідно з’явитися 24.01.2022 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 слідчого в ОВС СВ 2 управління (з дислокацією у 
м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій 
та Луганській областях старшого лейтенанта юсти-
ції Бурикіна В. В. (номер телефону +380629587452), 
за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 
Морських Десантників, 20, для вручення повідо-
млення про підозру у кримінальному провадженні 
№ 22016050000000029, внесеному до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань 18.02.2016 за підозрою 
Вас у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 25.01.2022 та 
26.01.2022 в період часу з 09:00 до 14:00 для допи-
ту в якості підозрюваного та проведення інших про-
цесуальних дій.

Після опублікування оголошення в пресі підозрю-
ваний вважається повідомленим про дату, час та міс-
це виклику.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваної

Підозрювана Курянська Наталія Михайлівна, 
22.03.1971 року народження, громадянка України, за-
реєстроване місце проживання: Донецька область,  
м. Сніжне, вул. Гагаріна, буд. 36, кв. 49, у відповіднос-
ті до ст. ст. 133, 135, 137 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. 24.01.2022, 
з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. 25.01.2022 та з 09 год. 
00 хв. до 18 год. 00 хв. 26.01.2022 до кабінету № 13 
слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Ма-
ріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Лу-
ганській областях, до слідчого в ОВС слідчого відді-
лу Сокола Володимира Андрійовича (номер телефо-
ну +380629525394), за адресою: Донецька область,  
м. Маріуполь, вул. Морських Десантників, буд. 20, 
для проведення за Вашою участю слідчих дій, у кри-
мінальному провадженні № 22021050000000093, 
внесеному до ЄРДР 07.04.2021, в процесуальному 
статусі підозрюваної.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, 
окрім обставин, передбачених ст. 138 КПК України на-
стає відповідальність, передбачена ст. 139 КПК Укра-
їни, а відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України, ухилен-
ня від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий 
виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик 
без поважної причини більш як два рази) підозрю-
ваним, обвинуваченим, який оголошений у міжна-
родний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває 
на тимчасово окупованій території України, території 
держави, визнаної Верховною Радою України держа-
вою-агресором, є підставою для здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування чи спеціального судо-
вого провадження.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 423/1413/20, внесеного до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань № 12017130530000814 від 30 
жовтня 2017 року, за обвинуваченням Кулікова Сер-
гія Володимировича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК Украї-
ни та Максаєва Олександра Анатолійовича у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3  
ст. 191 КК України.

Ухвалою Сватівського районного суду Луганської 
області від 07.12.2021 року було призначено підго-
товче судове засідання у даному кримінальному про-
вадженні.

На підставі вищевикладеного, Сватівський район-
ний суд Луганської області викликає в підготовче су-
дове засідання на 14 год. 10 хв. 02 лютого 2022 ро-
ку обвинуваченого Максаєва Олександра Анатолійо-
вича, 08.05.1965 року народження, для розгляду ви-
щезазначеного кримінального провадження (судо-
ве засідання відбудеться в приміщенні Сватівсько-
го районного суду Луганської області за адресою: 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, м. Сватове, Луганська об-
ласть, Україна, 92603).

Кримінальне провадження розглядається одноо-
собово: головуючий суддя Бабічева Л. П.

З моменту опублікування повістки про виклик у за-
собах масової інформації загальнодержавної сфери 
розповсюдження та на офіційному вебсайті суду об-
винувачений вважається належним чином ознайом-
леним з її змістом.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального досудового розслідування  

стосовно підозрюваного Веклова О. Ю.
Ухвалою Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 18.01.2022 надано дозвіл на 

здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №22021050000000055 від 
16.02.2021 стосовно Веклова Олексія Юрійовича, 03.09.1977 р.н, громадянина України, останнє відоме місце 
реєстрації та проживання: Донецька область, м. Донецьк, пр. Київський, б. 2, кв. 22, підозрюваного у вчинен-
ні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 258-3 ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Веклова О. Ю.

при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Веклов Олексій Юрійович, 03.09.1977 р.н., громадянин України, останнє відоме місце реє-

страції та проживання: Донецька область, м. Донецьк, пр. Київський, б. 2, кв. 22 у відповідності до ст. ст. 133, 
135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 24.01.2022 у період часу з 09:00 до 14:00 до службового ка-
бінету № 7 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управ-
ління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, до старшого слідчого в ОВС слідчого від-
ділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській облас-
тях майора юстиції Заїки Вадима Васильовича, за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Морських Де-
сантників, буд. 20, для повідомлення про завершення досудового розслідування, відкриття й ознайомлення з 
матеріалами досудового розслідування, а також вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудо-
вого розслідування у кримінальному провадженні №22021050000000055, внесеному до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань 16.02.2021, в якому Ви є підозрюваним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, 
ч. 1 ст. 258-3 ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

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.

Повістка про виклик до суду обвинуваченої
В провадженні Лисичанського міського су-

ду Луганської області перебуває кримінальне про-
вадження № 423/1400/15-к, внесене до ЄРДР за  
№22015130000000429 від 17.08.2015 відносно Ува-
рової Альони Григорівни, 26.09.1978 р.н., за обвину-
ваченням у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по яко-
му здійснювалось спеціальне досудове розслідуван-
ня в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України.

Обвинувачена Уварова Альона Григорівна зареє-
стрована за адресою: Луганська область, Попаснян-
ський район, місто Золоте-1, вулиця Чайковського, 9.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичан-
ський міський суд Луганської області викликає обви-
нувачену Уварову Альону Григорівну за обвинуваль-
ним актом у кримінальному провадженні, для учас-
ті у підготовчому судовому засіданні, що відбудеть-
ся 31.01.2022 року о 09-00 годині в приміщенні су-
ду за адресою: м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38, 
зал № 3.

Кримінальне провадження розглядається голову-
ючим суддею Старіковою М. М.

Заява про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки

«Розділу охорона навколишнього природного серед-
овища» проекту внесення змін до детального плану те-
риторії земельних ділянок для будівництва та обслуго-
вування багатоквартирних житлових будинків та для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговуван-
ня будівель і споруд об’єктів передачі електричної та те-
плової енергії (для розміщення котельні та багаторівне-
вої парковки з вбудовано-прибудованими приміщення-
ми) в межах с. Новосілки Фастівського району Київської 
області.

Детальний план території розроблено згідно Рішення 
Чабанівської селищної ради Києво-Святошинського ра-
йону № 2443 від 14.05.2020 року. 

Строк громадського обговорення заяви — 15 днів з 
дати даної публікації.

Пропозиції та зауваження надаються у письмовій 
формі до Чабанівської селищної ради за адресою: 08162, 
Київська обл., смт Чабани, вул. Машинобудівників, 4.

З заявою про визначення обсягу стратегічної еколо-
гічної оцінки — «Розділу охорона навколишнього при-
родного середовища» до Проекту внесення  змін до ге-
нерального плану села Новосілки Фастівського району  
Київської області можна ознайомитися на вебсайті 
(http://chabany-rada.gov.ua/) Чабанівської селищної ради 
Фастівського району Київської області.

Втрачені Свідоцтво про право власності 
для прогулянкових суден та Свідоцтво про право 

плавання під Державним Прапором України 
на судно «426 Б», реєстраційний номер: «Р-0216», 

власник судна ТОВ «Євросток», вважати недійсними.

Втрачене посвідчення адвоката 
№ 5313/10, видане Радою адвокатів Київської 

області від 12.03.2015 на ім’я 
Коропа Олексія Вікторовича, 

вважати недійсним.

Розшукуються спадкоємці Константинової Світлани 
Анатоліївни, 30.05.1941 р.н., яка померла  

28.10.2020 р. (спадкова справа №146/2021).  
Звертатися за адресою: м. Харків, пр-т Гагаріна,  

43, приватний нотаріус Гончаренко Н. Ю.,  
тел. 095-209-19-55.

Розшукуються спадкоємці Сохраніча Юрія 
Валентиновича, 01.07.1969 р.н., який помер 
20.10.2021 р. (спадкова справа №01/2022). 

Звертатися за адресою: м. Харків, пр-т Гагаріна, 
43, приватний нотаріус Гончаренко Н. Ю., 

тел. 095-209-19-55.

Вовчанська державна нотаріальна контора Харківської  
області повідомляє, що після померлої 09 липня 2021 року 
Грановської Валентини Миколаївни, 15 вересня 1937 року 
народження, в с. Революційне Вовчанського району Харків-
ської області, яка на день смерті була зареєстрована та меш-
кала за адресою: Харківська область, Чугуївський (колишній 
Вовчанський) район, с. Бугаївка, вул. В. Кузнєцова, буд. 20, 
відкрилася спадщина.

Просимо її онуків: Грановського Тараса Олександровича 
та Грановського Микиту Олександровича прибути протягом 
30-ти календарних днів від виходу цієї газети до Вовчанської 
державної нотаріальної контори Харківської області.

У разі неявки вищезазначених осіб до спливу 30-ти ка-
лендарних днів від виходу цієї газети свідоцтво про право 
на спадщину буде видано іншим спадкоємцям, які прийня-
ли спадщину.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Бондаренко Сергій Володимирович, 

15.03.1979 р.н., громадянин України, останнє відоме міс-
це проживання: м. Харків, вул. Грицевця, 20, кв. 83, відпо-
відно до ст.ст. 133, 135 КПК України викликається із захис-
ником 24.01.2022 на 10 год. до Державного бюро розсліду-
вань у каб. № 610 по вул. Борисоглібська, 18, м. Київ, для 
проведення слідчого експерименту та інших процесуальних 
дій у кримінальному провадженні № 42017000000002007 від 
22.06.2017.

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

Слідчий ДБР О. Павлюк
тел. 365-40-00

До уваги кредиторів, директора, 
уповноваженої особи працівників 

та засновника ТОВ «ШАХТАРСЬКТРАНС» 
(ЄДРПОУ 33467331). Розпорядник майна 

повідомляє про проведення загальних 
зборів кредиторів боржника, 

які відбудуться 24.01.2022 року о 12:00 
в режимі відеоконференції за допомогою 
проприєтарної програми для організації 

відеоконференцій ZOOM.
За детальною інформацією просимо 

звертатися за телефоном +380679593778.

Розшукуються спадкоємці 

Санжарова Івана Івановича, 15 березня 

1941 року народження, померлого 

29 травня 2021 року. Звертатися в місячний 

термін з дня публікації до приватного 

нотаріуса Харківського міського 

нотаріального округу Харківської області 

Лук’янової Олени Борисівни за адресою: 

місто Харків, вулиця Гвардійців-Широнінців, 

будинок № 29-А, телефон: (057) 710-33-31.

2. Статус учасника бойових дій надається особам, які за рішенням органу військо-
вого управління Сил спеціальних операцій Збройних Сил були залучені до виконання 
завдань руху опору на тимчасово окупованій території України, у районі проведення 
антитерористичної операції, районі здійснення заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії або на інших територіях, де 
в період виконання зазначених завдань велися воєнні (бойові) дії, на строк не менше 
ніж 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів. 

Особам, які успішно виконали поставлене завдання, що підтверджено органом 
військового управління Сил спеціальних операцій Збройних Сил, та/або які отрима-
ли поранення, контузії, каліцтва у зв’язку з виконанням завдань руху опору, що уне-
можливило подальше виконання ними відповідних завдань, статус учасника бойо-
вих дій надається незалежно від кількості днів залучення їх до виконання відповід-
них завдань.

3. Рішення про надання статусу учасника бойових дій особам, зазначеним у пунк-
ті 2 цього Порядку, приймається спеціальною комісією з питань розгляду матеріалів 
про визнання учасниками бойових дій органу військового управління Сил спеціаль-
них операцій Збройних Сил (далі — спеціальна комісія), засідання якої проводяться 
з дотриманням законодавства про державну таємницю.

Рішення про утворення спеціальної комісії, про затвердження положення про спе-
ціальну комісію, а також її посадового складу приймається Міноборони. 

Персональний склад спеціальної комісії затверджується наказом керівника органу 
військового управління Сил спеціальних операцій Збройних Сил.

До складу спеціальної комісії включаються військовослужбовці органу військово-
го управління Сил спеціальних операцій Збройних Сил та Кадрового центру Сил спе-

ціальних операцій Збройних Сил, яким надано допуск та доступ до державної таєм-
ниці за відповідною формою та які мають доступ до відомостей, пов’язаних із ру-
хом опору.

За рішенням керівника органу військового управління Сил спеціальних операцій 
Збройних Сил, прийнятим на підставі клопотання голови спеціальної комісії, до ро-
боти спеціальної комісії можуть залучатися командири військових частин Сил спеці-
альних операцій Збройних Сил.

4. Підставою для надання статусу учасника бойових дій особам, зазначеним у 
пункті 2 цього Порядку, є такі документи:

доповідна записка командира військової частини Сил спеціальних операцій 
Збройних Сил, відповідального за формування та підтримання відповідного осеред-
ку руху опору, в якій зазначаються: псевдонім особи, часові та просторові показники 
виконання нею поставленого завдання;

витяг із наказу органу військового управління Сил спеціальних операцій Збройних 
Сил про залучення особи до виконання завдань руху опору;

витяги з відповідних розпорядчих документів з питань руху опору, що стосуються 
поставлених завдань, визначених у доповідній записці; 

у разі потреби — документ, що підтверджує причинний зв’язок поранення, конту-
зії, каліцтва з безпосереднім виконанням завдань руху опору, виданий відповідною 
військово-лікарською комісією.

5. Командир військової частини Сил спеціальних операцій Збройних Сил, відпові-
дальний за формування та підтримання відповідного осередку руху опору, у місяч-
ний строк з моменту припинення співробітництва з особою, зазначеною в пункті 2 

цього Порядку, зобов’язаний подати на розгляд спеціальної комісії документи, за-
значені у пункті 4 цього Порядку. 

Документи мають бути сформовані в окрему справу з відповідним грифом обме-
ження доступу та подані з дотриманням законодавства про охорону державної та-
ємниці.

6. Спеціальна комісія вивчає документи та в місячний строк із дня їх надходжен-
ня приймає рішення щодо надання статусу учасника бойових дій або відмови в на-
данні такого статусу.

У разі виявлення розбіжностей, неточностей або факту подання недостовірних ві-
домостей у поданих документах спеціальна комісія повертає їх до військової части-
ни, що їх подала, з відповідним письмовим обґрунтуванням.

У разі відмови в наданні статусу учасника бойових дій питання про надання особі 
зазначеного статусу може повторно виноситися на розгляд спеціальної комісії за рі-
шенням керівника органу військового управління Сил спеціальних операцій Зброй-
них Сил.

Рішення спеціальної комісії може бути оскаржене керівнику органу військового 
управління Сил спеціальних операцій Збройних Сил або в судовому порядку.

Порядок зберігання протоколів засідання спеціальної комісії з документами, що 
стали підставою для прийняття відповідних рішень, визначаються Міноборони.

7. Посвідчення учасника бойових дій і відповідний нагрудний знак особам, за-
значеним у пункті 2 цього Порядку, яким надано такий статус, видаються спеціаль-
ною комісією.
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Господиня впізнала свого кота за нявканням
ВІРНІСТЬ. Кіт, що зник 

безвісти вісім місяців тому, 
возз’єднався з господинею після 
того, як вона впізнала його няв-
кання під час телефонної розмо-
ви з ветеринаром.

Британка Рейчел Лоуренс кон-
сультувалася телефоном з вете-
ринаром із приводу здоров’я сво-
єї іншої кішки, коли почула на за-
дньому плані характерне нявкан-
ня свого кота, який вісім місяців 
тому зник. Ветеринар пояснив їй, 
що це бродячий кіт, якого прине-
сли у клініку добрі люди. Але пані 
Лоуренс була впевнена, що впіз-
нала нявкання зниклого домаш-
нього улюбленця. Тому вона ще 
раз передзвонила ветеринарові 
й запитала, чи той бродячий кіт, 
чий голос вона почула у слухав-
ці, чорний і з білою плямою на за-
дній лапі. Коли цей опис підтвер-
дили, вона взяла фото кота Бар-
набі й вирушила до клініки.

Пані Лоуренс каже, що впізна-
ла кота, щойно його завели до кім-
нати. «Я не могла стримати емо-
цій і розплакалася вголос», — зга-
дує вона. Троє її дітей називали 

Барнабі товстуном, але коли його 
привели, він був худий, без хутра 
і весь вкритий виразками. Утікач 
був дуже щасливий, коли госпо-
диня взяла його на руки й приго-

лубила. «Тепер нам треба відгоду-
вати його, щоб він знову став тов-
стуном», — сказала журналістам 
Рейчел Лоуренс. Вона стверджує, 
що заплатила за чипування Бар-

набі, перш ніж він зник безвісти, 
але, як з’ясувалося, процедуру не 
виконали належно. Тому знайти 
кота допоміг не чип, а любляче 
серце та уважність господині. 
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Незабаром може 
з’явитися комбінована 
вакцина від грипу та 
коронавірусу

МЕДИЦИНА. Фармацевтична компанія Moderna сподівається 
випустити на ринок комбіновану вакцину проти COVID-19, грипу 
та RSV — поширеного респіраторного вірусу восени 2023 року, за-
явив її генеральний директор Стефан Бансель. 

Комбінована вакцина створить широкий захист від хвороб, які 
спричиняють респіраторні віруси. «Наша мета — розробити єдине 
щорічне бустерне щеплення, щоб людям не робити два-три уколи 
у зимовий період, дотримуючись різних проміжків часу», — зазна-
чив Стефан Бансель під час віртуальної дискусії давоського Всес-
вітнього економічного форуму. 

Нову вакцину допрацьовують науковці, і найближчим часом 
компанія розпочне етап клінічних випробувань. «У березні ми змо-
жемо надати перші дані регуляторним органам, щоб визначити на-
ші подальші дії», — сказав Стефан Бансель. Він повідомив, що 
цього року Moderna планує поставити 2—3 мільярди доз вакци-
ни проти COVID-19. Для порівняння: торік компанія випустила 807 
мільйонів доз цього препарату. 

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -3..-8 0..-5 Черкаська -3..-8 0..-5

Житомирська -3..-8 0..-5 Кіровоградська -2..-7 0..-5
Чернігівська -4..-9 0..-5 Полтавська -3..-8 0..-5
Сумська -3..-8 -1..-6 Дніпропетровська -2..-7 0..-5
Закарпатська -3..-8 0..-5 Одеська -1..-6 -1..+4
Рівненська -3..-8 0..-5 Миколаївська -1..-6 -2..+3
Львівська -4..-9 0..-5 Херсонська -1..-6 -2..+3
Івано-Франківська -4..-9 0..-5 Запорізька -2..-7 -2..+3
Волинська -2..-7 0..-5 Харківська -3..-8 +2..-3
Хмельницька -3..-8 0..-5 Донецька -2..-7 -2..+3
Чернівецька -5..-10 -1..-6 Луганська -4..-9 +2..-3
Тернопільська -2..-7 0..-5 Крим +2..-3 +1..+6
Вінницька -2..-7 0..-5 Київ -3..-5 -1..-3

Укргiдрометцентр

Чекати залишилося близько півтора року
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Австрія запроваджує обов’язкову вакцинацію
ПАНДЕМІЯ. Канцлер Австрії 

Карл Нехаммер заявив, що з 
лютого цього року в країні за-
провадять обов’язкову вакци-
націю від коронавірусу. Вакци-
нуватимуть усіх жителів кра-
їни, старших за 18 років. Ра-
ніше передбачалося, що ще-
плення від COVID-19 стануть 
обов’язковими для всіх австрій-
ців віком понад 14 років. Проте 
зрештою вирішили, що ця нор-
ма стосуватиметься лише до-
рослих. Виняток робитимуть 
для вагітних і тих, хто має ме-
дичні протипоказання. На пре-
сконференції Карл Нехаммер 
заявив, що на людей, які від-
мовляються пройти вакцинацію, 
чекатимуть високі штрафи. Їх-
ній розмір становитиме від 600 
до 3,6 тисячі євро. 

Не всі австрійці спокійно 
сприйняли це нововведення. 

У Відні відбулася демонстра-
ція проти обов’язкової вакци-
нації, в якій узяли участь близь-
ко 27 тисяч людей. На сьогод-
ні до такого крайнього заходу, 
як обов’язкова вакцинація, крім 
Австрії, вдалися лише кілька 
країн: Еквадор, Таджикистан, 
Туркменістан, Індонезія та Мі-
кронезія. Чимало європейських 
держав, серед яких і Украї-
на, запровадили обов’язкові 
щеплення для певних кате-
горій населення. Наприклад, 
для працівників системи охо-
рони здоров’я, освіти, соціаль-
них служб. Уряди запровадили 
певні обмеження, які фактич-
но унеможливлюють для неще-
плених людей відвідувати гро-
мадські заходи, заклади харчу-
вання й подорожувати.

В Австрії, країні з населенням 
близько 9 мільйонів осіб, зафік-

совано 1,4 мільйона хворих на 
коронавірусну недугу та май-
же 14 тисяч смертей. Повністю 

вакциновано 71,5% жителів Ав-
стрії. Це нижчий показник, ніж у 
більшості сусідніх країнах. 

У рибної страви має бути сертифікат
БОРОТЬБА З ФЕЙКАМИ. Як-

що ви замовляєте червоного оку-
ня в ресторані, то очікуєте, що са-
ме його вам і подадуть. Але чима-
ло досліджень і звітів, проведених 
протягом останніх десяти років, 
свідчать, що з великою ймовірніс-
тю в ресторані вам подають рибу 
нижчого сорту й вартості, ніж за-
явлено в меню, повідомляє CNN. 

Дослідження 2019 року, яке 
провела американська природо-
охоронна організація Oceana, за-
свідчило: риба, що з неї було при-
готовано кожну п’яту страву, яку 
куштували автори дослідження в 
ресторанах, неправильно марко-
вано. Це означає, що споживач 
платить удвічі вищу ціну за те, 
щоб скуштувати страву з дико-
го лосося, а натомість йому пода-
ють лосося, вирощеного у фер-
мерських умовах. Або клієнт мо-
же вважати, що їсть свіжоприго-
тованого омара, а насправді йо-

го було заморожено багато міся-
ців тому. 

Для боротьби з таким видом 
шахрайства один з ресторанів у 

Дубаї використовує новітню тех-
нологію, щоб допомогти клієн-
там дізнатися всі деталі про похо-
дження риби, страви з якої вони 

замовляють. У ресторані Rockfish 
гості, які замовляють рибу, разом 
із замовленням отримують спе-
ціальний QR-код. За його допо-
могою клієнт може дізнатися, ко-
ли і де було виловлено рибу, як її 
транспортували, а також отрима-
ти необхідні сертифікати, які під-
тверджують, що її було вироще-
но в екологічно чистих умовах.

Шеф-кухар ресторану Марко 
Акваролі вважає, що таке ново-
введення дуже потрібне, оскіль-
ки чимало ресторанів пропону-
ють клієнтам страви й меню із 
продуктів, які не відповідають їх 
назвам. «Морепродукція — це та 
галузь харчової промисловості, 
де часто важко чітко простежи-
ти весь ланцюжок поставок», — 
каже Марко Акваролі. Він наголо-
шує: клієнти мають повне право 
знати, звідки походять морепро-
дукти, за які вони платять чима-
лі гроші. 

Де ловили, чим доправляли, як готували…

Кіт також упізнав жінку. Зустріч була зворушливою

Таке нововведення сприйняли не всі громадяни
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Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 
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