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Міністр охорони здоров’я про надію у перспективі 
обмежитися формулою адаптивного карантину  

Первинна допомога: 
охочих більшає  

НАШЕ ЗДОРОВ’Я. Нову Програму медичних гарантій запро-
ваджують 1 квітня. У ній на первинну медичну допомогу перед-
бачено понад 20,670 мільярда гривень. На 22 березня свої про-
позиції подали понад 1800 закладів. З них 464 лікарі-ФОП та 
190 приватних закладів. 

Угоди з Національною службою здоров’я на надання первин-
ної медичної допомоги мають 1696 закладів. З 2018 року їм пе-
рераховано понад 42 мільярди гривень. Цьогоріч зростає очі-
кувана кількість надавачів первинної допомоги, які працювати-
муть за контрактом із НСЗУ, а пропозицій на співпрацю вже на-
дійшло на 108 більше.

Тариф на медичні послуги з надання первинної медичної до-
помоги — 651 гривня на рік за одного пацієнта з декларацією, 
повідомляє НСЗУ. Існує коригування залежно від віку хворо-
го. Зокрема за одного маленького пацієнта з декларацією ві-
ком від 0 до 5 років НСЗУ заплатить 1606 гривень; за дитину 
6—17 років — 883 гривні; пацієнтам 18—39 років та 40—64 — 
401 та 481 гривню на рік відповідно; за пацієнта понад 65 років 
— 802 гривні на рік.

МАКСИМ СТЕПАНОВ: 

ЦИФРА ДНЯ

27,8 млрд дол.
становлять міжнародні резерви нашої 

країни, за даними  
голови ради Національного банку 

Богдана Данилишина

«Якщо буде понад 50—70 
відсотків областей  

в «червоній» зоні, тоді 
говоритимемо про 

жорсткий карантин 
на території  
всієї країни».

Україна та ЄБРР 
разом прямують  
до спільних проєктів

ПЛІДНЕ ПАРТНЕРСТВО. Як найбільший наш іноземний інвестор 
банк прихильний до України та має амбітний порядок 
денний на 2021 рік
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Віцепрем’єр-міністр з питань  
європейської та євроатлантичної  
інтеграції Ольга Стефанішина: «Безпека  
й територіальна цілісність України не  
вимірюються мільйонами доларів чи євро»

З ПЕРШИХ ВУСТ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Центральної виборчої комісії  

від 23 квітня 2012 року № 76  
(зі змінами, внесеними постановами Центральної виборчої комісії  

від 27 березня 2014 року № 93, від 27 серпня 2014 року № 818)
РОЗ’ЯСНЕННЯ 

Центральної виборчої комісії щодо заборони надання виборцям, закладам, 
установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам товарів  

(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, 
за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної 
заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших 
матеріальних цінностей (непрямого підкупу) під час проведення проміжних виборів 

народних депутатів України 28 березня 2021 року 
Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з вибо-

рів народних депутатів України, що відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів 

України» передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що 
не суперечать Конституції України та законам України. 

Разом з тим згідно з частиною чотирнадцятою статті 74 Закону України «Про вибори народних де-
путатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням 
виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів 
(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вар-
тість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, 
цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. 

Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання виборцям, за-
кладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам коштів або безоплатно чи 
на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших мате-
ріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосу-
вати за певну політичну партію чи кандидата у народні депутати України або згадуванням назви пар-
тії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців. 

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притягаються до 
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом. 

ЦИТАТА ДНЯ

В Україні можливості для державного 
утвердження української мови  
в суспільстві постали лише в період 
національно-визвольної боротьби в 
1917—1921 роках
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Новопризначений президент Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо під час зустрічі  
з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем підтвердила готовність продовжити підтримку українських реформ
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
повідомляє, що за адресою: Донецька область, м. Бах-
мут, вул. Миру, 5, каб. 202, 30 березня 2021 р. о 10:00 
відбудеться підготовче судове засідання у криміналь-
ному провадженні за обвинуваченням Козуба Кирила 
Вікторовича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. В підготов-
че судове засідання викликаються обвинувачені: Козу-
ба Кирил Вікторович (зареєстрований за адресою: До-
нецька область, м. Єнакієве, вул. Брайляна Ю., буд. 28, 
кв. 4. В разі неможливості з’явитися до суду просимо 
повідомити про причини неможливості прибуття в су-
дове засідання. 

Суддя Феняк О. Р.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розгля-
дає кримінальне провадження за обвинуваченням 
Шишкова Віктора Вікторовича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.258-3 
КК України.

Обвинувачений Шишков Віктор Вікторович викли-
кається на 30.03.2021 року на 12-45 годину до Ор-
джонікідзевського районного суду міста Маріуполя 
Донецької області для участі в розгляді криміналь-
ного провадження.

Головуючий суддя Костромітіна О.О.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Громадянин України Гоблік Ілля Юрійович, 

18.07.1994 року народження, зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, м. Покровськ, мікрорайон Ла-
зурний, буд. 63, кв. 73/74, на підставі ст.ст. 133, 135, 
139, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитись 
29.03.2021 року о 09 год. 00 хв. до 2 управління  
(з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) 
ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до на-
чальника 1 відділення підполковника юстиції Чере-
чина А.В. за адресою: Донецька область, м. Маріу-
поль, вул. Морських Десантників, буд.20, для допи-
ту в якості підозрюваного, ознайомлення з матеріа-
лами кримінального провадження, отримання обви-
нувального акта та реєстру матеріалів при здійснен-
ні спеціального досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні №12020050410001448 за ч.2 
ст.110, ч.2 ст.260 та ч.1 ст.258-3 КК України. У разі 
неприбуття на виклик або ухилення від явки на ви-
клик настають наслідки, передбачені ст.139 КПК 
України.

Розшукуються спадкоємці громадянина 
БІРЮКОВА ВАЛЕРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА,  

15 листопада 1951 року народження, 
померлого 07 вересня 2020 року в місті Харцизьк До-
нецької області. Спадкоємцям, які мають намір при-
йняти спадщину після померлого Бірюкова Валерія 
Олександровича, необхідно звернутися у строк до  
17 квітня 2021 року до приміщення, що є робочим 
місцем приватного нотаріуса Ірпінського міського 
нотаріального округу Київської області Шех К.Г. за 
адресою: 08202, Київська область, місто Ірпінь, вул. 
Кірічека, 6, тел.: 096-145-44-47.

Національна академія керівних кадрів культури і 
мистецтв оголошує конкурс на заміщення посад 

науково-педагогічних працівників  
(наказ від 16 березня 2021 р. № 12-о)

Інститут дизайну і реклами:
- директор інституту – 1.

Інститут практичної культурології  
та арт-менеджменту:

- директор інституту – 1;
-  завідувач кафедри арт-менеджменту  

та івент-технологій – 1.
Інститут сучасного мистецтва:

- завідувач кафедри хореографії – 1.
Термін подання документів — місяць від дня опу-

блікування оголошення.
 Житловою площею академія не забезпечує.
 Ознайомитись з вимогами щодо вакантних по-

сад та подати заявку можна за адресою: 01015,  
м. Київ, вул. Лаврська,9, корп.15, поверх 1 (відділ ка-
дрів та документозабезпечення). Телефон для дові-
док: 280-92-09

18.07.2020 року помер 
ПОЛОВИК ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ,  

09.06.1940 р. н., 
який проживав за адресою: Харківська область, міс-
то Валки, вулиця Полтавська, буд. 38. Прошу спад-
коємців протягом 30 днів з дати виходу оголошен-
ня звернутися за адресою: Харківська обл., м. Валки, 
вул. 1 Травня, буд. 1, кімн. 5,6. Тел. +380575353593, 
+380675466367. 

Нотаріус Сергій Левчук.

Стрийський міськрайонний суд Львівської 
області викликає обвинуваченого Кострубу Іго-
ря Миколайовича (останнє відоме місце прожи-
вання: вул. Шевченка, 338/16, м. Львів) у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них частиною 5 ст. 191, частиною 1 ст. 366 КК 
України у судове засідання, яке призначено на 
15.00 год. 30.03.2021 (в приміщенні Стрийсько-
го міськрайонного суду Львівської області за 
адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Ва-
лова, 12).

Явка до суду є обов’язковою. При собі необ-
хідно мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу. У кримінальному провадженні здій-
снюється спеціальне судове провадження. Су-
дом надіслано судову повістку обвинувачено-
му Кострубі Ігорю Миколайовичу на останню ві-
дому адресу місця проживання: вул. Шевченка, 
338/16, м. Львів.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголо-
шення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватися 
за відсутністю обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Головуючий суддя В.М. Бораковський

Відкриті спадкові справи після смерті:
18.12.2020 р.  

РОЩИНОЇ ТАМАРИ ГЕОРГІЇВНИ, 10.04.1940 р.н.;
04.01.2021 р.  

ФАРТУШНОЇ ЛІДІЇ ОЛЕКСІЇВНИ, 01.01.1942 р.н.;
02.11.2020 р.  

КРИШТАЛЬ КОСТЯНТИНА ПРОКОПОВИЧА, 
25.07.1943 р.н.;
12.02.2021 р.  

ПАЛАГУТА АНГЕЛІНИ ВІТАЛІЇВНИ, 18.12.1928 р.н.;
14.01.2021 р.  

ЛОГІНОВОЇ ІРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ, 01.09.1961 р.н.;
22.02.2021 р.  

НАУМЕНКА СЕРГІЯ ІВАНОВИЧА, 20.06.1970 р.н.;
29.01.2021 р.  

ГАРЬКАВОЇ ВАЛЕНТИНИ АРКАДІЇВНИ,  
02.01.1962 р.н.;
13.02.2021 р. 

ЗАХОРОЛЬСЬКОГО АНДРІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА,  
02.07.1975 р.н., 

викликаються спадкоємці. Приватний нотарі-
ус Дніпровського міського нотаріального окру-
гу Л.Г. Долгополова, вул. Калинова, буд. 12,  
кв. 3, м. Дніпро, тел.: +38 050 3420807.

Приватний нотаріус Сумського район-
ного нотаріального округу Сумської об-
ласті Хоменко О.В. повідомляє, що після 
смерті 

СИМОНЕНКО НІНИ МИХАЙЛІВНИ,  
29 квітня 1937 року народження, 

постійним місцем проживання та реєстра-
ції якої було: село Велика Чернеччина, вули-
ця Кільцева, будинок 16, Сумського району 
Сумської області, яка померла 05 вересня 
2020 року, була відкрита спадкова справа.

Просимо Кравчука Ігоря Дмитровича, 
27.08.1989 року народження, Кравчук Іри-
ну Дмитрівну, 09.05.1984 року народжен-
ня, Кравчук Тетяну Дмитрівну, 13.12.1979 
року народження, Сай Володимира Ана-
толійовича, 15.09.1995 року народжен-
ня, у строк до 20 квітня 2021 року зверну-
тися по питанню спадщини до нотаріуса 
за адресою: 40035, місто Суми, проспект  
М. Лушпи, будинок 5, корпус 30, кв. 131, 
або за телефонами: (0542) 79-57-39, 068-
517-33-04, 099-422-73-04.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області перебуває 

кримінальне провадження за обвинуваченням Нічік Юлії Геннадіївни, Марків Ганни 
Олександрівни у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, 
ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та Якімчука Олександра Володимировича у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК 
України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обвинуваченого Якім-
чука Олександра Володимировича, 11.06.1971 року народження, останнє відоме заре-
єстроване місце проживання: м. Донецьк, пров. Кремлівський, 79, в судове засідан-
ня з розгляду кримінального провадження за його обвинуваченням у вчиненні кримі-
нальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, 
розгляд якого здійснюється в порядку спеціального судового провадження, яке відбу-
деться 30 березня 2021 року о 13 год. 30 хв. в приміщенні Слов’янського міськрайон-
ного суду Донецької області, за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідомити суд про 
причини неявки, інакше судовий розгляд кримінального провадження здійснювати-
меться за його відсутності.

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

Суддя Ільяшевич О.В.

Святошинський районний суд міста 
Києва викликає у якості обвинувачено-
го: Няньчура Сергія Миколайовича (к/п 
№ 4201710000000061), обвинуваченого у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України для розгляду криміналь-
ного провадження та повідомляє, що су-
довий розгляд по суті відбудеться: сто-
совно Няньчура С.М. — 13.04.2021 р. о 09 
год. 30 хв., в приміщенні Святошинського 
районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А, каб. 710.

Няньчур С.М. повідомляється про те, 
що ухвалою суду від 23.01.2019 р. прийня-
то рішення про здійснення стосовно нього 
спеціального судового провадження. 

У разі неявки обвинуваченого до суду 
дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутніс-
тю обвинуваченого в порядку спеціально-
го судового провадження. 

Суддя Новик В.П.

Дніпровський районний суд міста Києва 
викликає Вас, Полєтаєв Олександр Мико-
лайович, як обвинуваченого, на 16 год. 00 
хв. 01 квітня 2021 року у кримінальному 
провадженні за № 420151103500001201 
від 08 вересня 2015 року за обвинувачен-
ням Полєтаєва Олександра Миколайови-
ча у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 
408 КК України за адресою: м. Київ, вул. 
Сергієнка, 3, каб. 45.

У разі неявки обвинуваченого до суду 
дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутніс-
тю обвинуваченого в порядку спеціально-
го судового провадження.

Суддя Мельниченко Л.А.

Шевченківський районний суд м. Киє-
ва викликає в підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться о 12 годині 45 хви-
лин 26 березня 2021 року в приміщен-
ні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтя-
рівська, 31-А, каб. № 507, обвинувачено-
го Пивоварника В’ячеслава Олександро-
вича, 20 березня 1984 року народжен-
ня, в рамках кримінального провадження  
№ 22018000000000248, внесеного до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань 
10 серпня 2018 року, за ознаками вчинен-
ня кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 3, 4 
ст. 27, ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст, 27, 
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, 
дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутніс-
тю обвинуваченого в порядку спеціально-
го судового провадження. 

Суддя М.С. Антонюк

Святошинський районний суд міста Ки-
єва викликає у якості обвинуваченого Ан-
тонєнкова Олександра Сергійовича для 
розгляду кримінального провадження з 
дозволом на здійснення спеціального су-
дового провадження, внесеного до ЄРДР 
за № 22017011000000012 відносно Анто-
нєнкова Олександра Сергійовича, обви-
нуваченого у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідо-
мляє, що підготовче судове засідання від-
будеться 13.04.2021 о 10 год. 00 хв. в при-
міщенні Святошинського районного су-
ду міста Києва за адресою: м. Київ, вул.  
Я. Коласа, 27-А, каб. 710.

У разі неявки обвинуваченого до суду 
дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутніс-
тю обвинуваченого в порядку спеціально-
го судового провадження. 

Суддя Новик В.П.

Оболонський районний суд м. Киє-
ва викликає обвинуваченого Дубінцева 
Сергія Валерійовича у вчиненні злочину, 
передбаченого ч.1 ст. 111, ч.1 ст.408 КК 
України, у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться о 10:30 годині 30 берез-
ня 2021 року, в приміщенні Оболонсько-
го районного суду м. Києва за адресою: 
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, 
обвинуваченого, свідка, потерпілого, ци-
вільного відповідача передбачені статтею 
139 КПК України, а також наслідки непри-
буття обвинуваченого передбачені стат-
тею 323 КПК України, прокурора та захис-
ника — статтею 324 КПК України, потер-
пілого — статтею 325 КПК України, ци-
вільного позивача, цивільного відповіда-
ча та їх представників — статтею 326 КПК 
України, свідка, спеціаліста, перекладача і 
експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя Жежера О.В.

Повістка про виклик  
обвинуваченого до суду

Дарницький районний суд м. Києва по-
відомляє, що 02.04.2021 року о 10 год. 30 
хв. буде проводитися підготовче судове 
засідання у кримінальному проваджен-
ні № 42016000000002380, по обвинува-
ченню Шаповал Анастасії Володимирів-
ни, 06.09.1983 р.н., у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України.

В судове засідання викликається обви-
нувачена Шаповал Анастасія Володими-
рівна.

Справу розглядає колегія суддів у скла-
ді головуючого судді Скуби А.В., суддів 
Домарєва О.В., Просалової О.М.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастополь-
ська, 7/13, каб, 17.

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

Повістка про виклик  
обвинуваченого до суду

Дарницький районний суд м. Києва по-
відомляє, що 02.04.2021 року о 10 год. 15 
хв. буде проводитися підготовче судове 
засідання у кримінальному провадженні 
№ 22020011000000010 по обвинувачен-
ню Харути Миколи Петровича, 24.03.1957 
р.н., обвинуваченого у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 111 КК України.

В судове засідання викликається обви-
нувачений Харута Микола Петрович.

Справу розглядає колегія суддів у скла-
ді головуючого судді Скуби А.В., суддів 
Домарєва О.В., Просалової О.М.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастополь-
ська, 7/13, каб, 17.

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

Повістка про виклик  
обвинуваченого до суду

Дарницький районний суд м. Києва по-
відомляє, що 01.04.2021 року о 10 год. 30 
хв. буде проводитися підготовче судове 
засідання у кримінальному проваджен-
ні № 42016020420000057, по обвинува-
ченню Бахура Олександра Григорови-
ча, 20.05.1972 р.н. у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обви-
нувачений Бахур Олександр Григорович.

Справу розглядає колегія суддів у скла-
ді головуючого судді Скуби А.В., суддів 
Домарєва О.В., Щасної Т.В.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастополь-
ська, 7/13, каб, 17.

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

Повістка про виклик  
обвинуваченого до суду

Дарницький районний суд м. Києва по-
відомляє, що 02.04.2021 року о 10 год. 00 
хв. буде проводитися підготовче судове 
засідання у кримінальному провадженні 
№42016000000002626 по обвинуваченню 
Власенка Антона Павловича, 27.04.1982 
р. н., у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України.

В судове засідання викликається обви-
нувачений Власенко Антон Павлович.

Справу розглядає колегія суддів у скла-
ді головуючого судді Скуби А.В., суддів 
Домарєва О.В., Просалової О.М.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастополь-
ська, 7/13, каб, 17.

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

В провадженні Солом’янського район-
ного суду м. Києва перебуває криміналь-
не провадження відносно Євдокимова 
Ігоря В’ячеславовича, обвинуваченого у 
вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст.111 КК України.

У зв’язку з чим, в судове засідання ви-
кликається Євдокимов Ігор В’ячеславович, 
15.10.1979 року народження, яке відбу-
деться 01 квітня 2021 року о 14:00 год. 
в приміщенні Солом’янського районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул.  
П. Шутова, 1, каб. 20, під головуванням 
судді Агафонова С.А.

У разі неявки обвинуваченого дане ого-
лошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Липоводолинська районна державна нота-
ріальна контора Сумської області розшукує 
спадкоємців після померлого 

ПАСЬКО ІВАНА ДМИТРОВИЧА, 
який помер 14 березня 2020 року, останнє 
місце проживання: село Берестівка, вулиця 
Молодіжна, 13, Липоводолинського району, 
Сумської області (спадкова справа 19/2021). 
Звертатися протягом місяця з моменту вихо-
ду оголошення за адресою: смт Липова До-
лина, вулиця Загорянка, 2, Сумська область,  
тел. (05452) 51771. 

Повідомлення про відкриття спадщини
Приватний нотаріус Мелітопольського ра-

йонного нотаріального округу Запорізької об-
ласті Шевченко О.В. повідомляє, що 15.10.2020 
року відкрилась спадщина після померлого 

БЕРЕЗИ ЛЕОНІДА ОЛЕКСАНДРОВИЧА,  
26.09.1957 року народження. 

Бажаючих прийняти спадщину прошу звер-
нутись особисто або надіслати заяву про при-
йняття спадщини за адресою: 72312, Україна, 
Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Універси-
тетська, буд. 44/1. 

Третя харківська міська державна нотарі-
альна контора (м. Харків, пр-т Московський, 
№85, тел. 732-57-41) пропонує з’явитися до 
нотконтори гр. Веретельнику Ігорю Михайло-
вичу, 14 липня 1965 року народження, з питан-
ня оформлення спадщини після померлого 22 
червня 2020 року 

ВЕРЕТЕЛЬНИКА МИХАЙЛА ГРИГОРОВИЧА. 
У разі неявки спадкоємця до нотконтори 

протягом місяця від цієї публікації, спадщину 
буде оформлено на ім’я іншого спадкоємця.

Втрачену 
20.03.2021  

року картку водія 
DRIVER CARD  

видану 08.01.2019 
року на ім’я  
Чорненький  

Андрій  
Анатолійович 

(Chornen’kyy Andriy), 
вважати 
недійсною.

Приватним нотаріу-
сом Дніпропетровсько-
го міського нотаріаль-
ного округу Насобіною 
Т.В. заведено спадко-
ву справу після помер-
лого 12 вересня 2020 р. 
НЕВТРИНІС СЕРГІЙ 
ВОЛОДИМИРОВИЧ  

26 грудня 1950р. н. 
Всім зацікавленим 

особам звертатись за 
адресою: м. Дніпро, 
Донецьке шосе, буд. 7

Втрачений 

судновий білет  

на судно Крим 

бортовий номер:  

УХА-2934-К,  

власник Силюк  

Сергій Степанович, 

вважати 

недійсним. 
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 25 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -3 -8 +4 +9 Черкаська -1 -6 +2 +7
Житомирська -3 -8 +3 +8 Кіровоградська 0 -5 0 +5
Чернігівська -3 -8 +4 +9 Полтавська -1 -6 +2 +7
Сумська -3 -8 +4 +9 Дніпропетровська 0 -5 0 +5
Закарпатська -2 -7 +6 +11 Одеська -2 +3 0 +5
Рівненська -3 -8 +3 +8 Миколаївська +2 -3 0 +5
Львівська -3 -8 +4 +9 Херсонська +2 -3 0 +5
Івано-Франківська -4 -9 +3 +8 Запорізька +2 -3 0 +5
Волинська -3 -8 +4 +9 Харківська +1 -4 +3 +8
Хмельницька -2 -7 +2 +7 Донецька +2 -3 0 +5
Чернівецька -4 -9 +2 +7 Луганська +2 -3 +2 +7
Тернопільська -3 -8 +2 +7 Крим +2 -3 +2 +7
Вінницька -1 -6 +1 +6 Київ -3 -5 +7 +9

Укргiдрометцентр

Які мутації роблять коронавірус невразливим
Ярослав САДОВИЙ,  

«Урядовий кур’єр»

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я. Аме-
риканські науковці відстежи-
ли еволюційний шлях, що йо-
го пройшов SARS-CoV-2 в ор-
ганізмі людини з ослабленим 
імунітетом за п’ять місяців, і 
встановили, які саме мута-
ції дають змогу коронавірусу 
ухилятися від імунного захис-
ту. Підсумки дослідження опу-
бліковано в журналі Cell.

Більшість людей, які пере-
хворіли на COVID-19, після 
одужання позбуваються віру-
су SARS-CoV-2, але дехто, на-
приклад люди з автоімунни-
ми захворюваннями або ті, хто 
отримує імуносупресивні пре-
парати, можуть стати хроніч-
ними носіями інфекції. Осла-
блена імунна система таких 
людей не в змозі раз і наза-
вжди знищити вірус, але во-
на його атакує, а вірус нама-
гається перебудуватися так, 
щоб уникнути цієї атаки. Уна-
слідок цього через деякий час 
в організмі інфікованих людей 
з ослабленим імунітетом ви-
никають нові мутації, стійкі до 
впливу антитіл або противірус-
них препаратів. Вивчення кож-
ного такого конкретного хво-
рого дає біологам цінну інфор-
мацію про шляхи еволюції й 
адаптації вірусу.

Дослідники з Гарвардської 
медичної школи разом з ко-
легами з національної лабо-

раторії нових інфекційних хво-
роб Бостонського університету 
і медичної школи Бостонсько-
го університету детально розі-
брали еволюцію вірусу SARS-
CoV-2 у пацієнта з ослабле-
ним імунітетом, зареєстрова-
ного у грудні 2020 року в лікар-
ні Brigham and Women’s у Бос-
тоні. Пацієнт отримував імуно-
супресивне лікування від авто 
імунного розладу, і в нього роз-
винулася хронічна інфекція. Ге-
номний аналіз вірусу пацієн-
та показав наявність класте-
ра з восьми мутацій у спайко-
вому білку, який вірус викорис-
товує для проникнення у кліти-
ни людини. Саме на цей білок 
спрямовано сучасні методи лі-
кування антитілами і вакцини. 
Мутації групувалися в сегмен-
ті шипа, відомому як рецептор-
зв’язувальний домен (RBD).

Деяких з виявлених змін на 
той момент ще не було іденти-
фіковано в домінантних вірус-
них варіантах, що циркулю-
ють у популяції, проте вже бу-
ли присутні в базах даних за-
гальнодоступних вірусних по-
слідовностей. Цікаво, що ана-
логічні зміни пізніше виявили 
в нових, особливо агресивних 
варіантах SARS-CoV-2 з Ве-
ликобританії й Південної Аф-
рики.

Лабораторне дослідження 
показало, що такий мутова-
ний вірус здатний ухилятися і 
від природних антитіл, що пе-
ребувають у плазмі перехво-
рілого, і від штучно створених 
моноклональних антитіл, які 
використовують для лікування 
COVID-19.

«Наші експерименти дове-
ли, що структурні зміни в біл-

ку вірусного шипа дають змо-
гу вірусу уникнути нейтралі-
зації антитілами», — наво-
дить пресреліз Гарвардської 
медичної школи слова керів-
ника дослідження Джоната-
на Абрахама, доцента мікро-
біології Інституту Блаватни-
ка HMS і фахівця з інфекцій-
них захворювань в госпіталі 
Brigham and Women’s. — Про-
блема в тому, що накопичен-
ня змін у білку-шипі із часом 
може вплинути на довгостро-
кову ефективність терапії мо-
ноклональними антитілами і 
вакцинами, спрямованими на 
білок-шип».

Проте автори зазначають, 
що, ймовірно, новий варіант 
вірусу буде вразливий до вак-
цин на основі мРНК, які спря-
мовано на весь спайковий бі-
лок, а не тільки на його час-
тини.

«Те, як спайковий білок від-
реагував на стійкий імунний 
тиск в однієї людини протя-
гом п’яти місяців, дає уявлен-
ня, як вірус мутуватиме, якщо 
й надалі поширюватиметься 
на земній кулі», — додає на-
уковець.

Автори зазначають, що 
єдиний захід, здатний запо-
бігти розвитку патогена, — 
якнайшвидша загальна вак-
цинація. Інакше нинішні вак-
цини і методи лікування мо-
жуть виявитися неефектив-
ними проти мутацій наступної 
хвилі коронавірусної інфекції.

Науковці визначили ефективність аспірину  
в лікуванні COVID-19

Орест ГОРЯНСЬКИЙ 
для «Урядового кур’єра»

ЛІКИ ВІД КОВІД. Аспірин 
здатний захистити пацієнтів 
з COVID-19 від смерті й важ-
ких ускладнень, повідомля-
ють американські науков-
ці. Імовірно, річ у розріджен-
ні крові й протизапальному 
ефекті, але ці дані ще нале-
жить перевірити.

Аспірин — дешевий безре-
цептурний препарат, який за-
звичай використовують для 
зниження болю різного харак-
теру. Ще його застосовують як 
розріджувач крові, що зменшує 
ризик інфарктів та інсультів. Як 
з’ясувала команда на чолі з фа-
хівцями з Університету Джор-
джа Вашингтона, здатність ас-
пірину запобігати зсіданню кро-
ві може допомогти і пацієнтам 
з COVID-19, які часто помира-
ють від закупорки артерій. До-
слідження було опубліковано в 
журналі Anesthesia & Analgesia.

«Причина, з якої ми ста-
ли вивчати зв’язок аспіри-
ну і COVID-19, полягає в то-
му, що ми всі зрозуміли: у па-
цієнтів з’являються тромботич-
ні ускладнення, згустки крові, 
які утворюються в усьому тілі, 
— розповідає Джонатан Чоу. — 
Ось чому ми подумали, що ви-
користання антитромбоцитар-
ного агента, як аспірин, може бу-
ти корисним».

Автори роботи спостерігали 
за пацієнтами, що надходили до 

лікарень США з березня по ли-
пень 2020 року. Усього вони зі-
брали дані про 412 громадян ві-
ком майже 55 років, 314 з яких 
(76,3%) не отримували аспірину. 
Решта 98 (23,7%) вживали його 
протягом кількох днів до госпіта-
лізації або протягом доби після 
неї. Середня доза була досить 
низькою і становила 81 мг. Паці-
єнти, які вживали аспірин, часті-
ше мали в анамнезі гіпертензію, 
цукровий діабет, ішемічну хво-
робу серця, хвороби печінки.

Після поправок на вік, супут-
ні захворювання та інші чинни-
ки з’ясувалося, що пацієнтам, 
які вживали аспірин, на 44% рід-
ше була потрібна штучна венти-
ляція легенів і на 43% рідше — 
інтенсивна терапія. Вони на 47% 
рідше помирали від COVID-19.

«Вживання аспірину мо-
же бути пов’язано з поліпшен-
ням результатів у госпіталізо-
ваних пацієнтів з COVID-19, —  

роблять висновок автори ро-
боти. — Проте необхідно ран-
домізоване контрольоване до-
слідження з більшою вибіркою, 
щоб оцінити, чи існує причи-
ново-наслідковий зв’язок між 
вживанням аспірину і знижен-
ням кількості ускладнень і ви-
падків смерті у пацієнтів».

Потенційні переваги аспірину 
в разі ушкодження легень, при-
пускають дослідники, пов’язані 
зі зменшенням скупчень тром-
боцитів і нейтрофілів у легенях, 
зниженням запалення і стиму-
ляцією вироблення ферментів, 
здатних відновлювати функцію 
ендотеліальних клітин легень. 
Аспірин як протизапальний за-
сіб знижує вироблення інтерлей-
кіну-6 і С-реактивного білка, які 
сприяють запаленню. Це, мож-
ливо, зменшує ризик розвитку 
цитокінового шторму.

Однак не варто займатися в 
разі COVID-19 самолікуванням і 

пити аспірин в надії захиститися 
від наслідків. Неконтрольоване 
вживання ліків може призвести 
до сумних наслідків. Адже аспі-
рин через вміст у ньому ацетил-
саліцилової кислоти (речовина, 
що надає жарознижувальний 
ефект) на тлі інфекційних захво-
рювань може спричинити син-
дром Рея — небезпечний стан, 
у разі якого виникає гостра пе-
чінкова недостатність і гіперамо-
ніємія (підвищення концентрації 
аміаку в організмі, здатне спри-
чинити кому і навіть смерть), ка-
жуть лікарі.

Пацієнтам з коронавірусною 
інфекцією необхідно вживати 
парацетамол, а вживання ас-
пірину й анальгіну в цьому разі 
неприйнятне. Аспірин створює 
умови для проникнення коро-
навірусу в легені, що прискорює 
появу пневмонії й альвеолярно-
го ураження легень, стверджу-
ють фахівці. Тривале вживання 
аспірину й інших нестероїдних 
протизапальних засобів може 
спричинити гастропатію — по-
шкодження слизової оболонки 
шлунка і дванадцятипалої киш-
ки, яке має наслідком появу еро-
зій і виразок.

Автори роботи зауважили, що 
їхні дослідження попередні й по-
трібно провести точніші. Однак 
вони зазначили, що серед паці-
єнтів, які вживали аспірин, оду-
жання від COVID-19 відбувалося 
швидше. Цей факт пов’язують з 
протизапальними властивостя-
ми препарату.

Фахівці пояснили,  
як швидкість ходьби 
впливає на перебіг 
коронавірусної хвороби

Олесь ГОРИЦВІТ 
для «Урядового кур’єра»

ЯК МИ ХОДИМО. Швидкість ходьби пов’язана з ризиками 
ускладнень у разі COVID-19, з’ясували фахівці Лестерського уні-
верситету у Великій Британії. Дослідження було опубліковано в 
журналі International Journal of Obesity. Науковці вивчили дані по-
над 400 тисяч осіб середнього віку, зареєстрованих у британсько-
му сховищі медичної та генетичної інформації UK Biobank. Вони 
звернули увагу на співвідношення індексу маси тіла і швидкості 
ходьби з ризиком тяжкого перебігу COVID-19 і внаслідок хвороби. 
З’ясувалося, що люди з нормальною вагою, але низькою швидкіс-
тю ходьби в 2,5 раза частіше стикалися з ускладненнями внаслідок 
COVID-19 і в 3,75 раза частіше помирали, ніж ті, хто ходив швидко. 
У тих, хто повільно ходить, був вищий ризик ускладнень, ніж  в осіб 
із зайвою вагою, але швидким кроком. Люди з ожирінням і повіль-
ним кроком мали найвищі ризики ускладнень і смерті. У людей, 
які ходять швидко, зазвичай хороший стан серцево-судинної сис-
теми, пояснюють дослідники. Це робить їх стійкішими до впливу 
різних чинників, проте зв’язок з інфекційними захворюваннями ще 
належить вивчити. Це перше дослідження, яке показало, що по-
вільна ходьба може бути пов’язана з важким перебігом COVID-19 
незалежно від маси тіла, зазначають автори роботи. Вони сподіва-
ються, що ці дані можна буде використовувати для прогнозування 
ускладнень коронавірусної інфекції.Аспірин допомагає легше перенести коронавірусну інфекцію

Єврокомісія оголосила про початок третьої хвилі пандемії 
COVID-19 у Європі

Швидка ходьба зміцнює 
серцево-судинну систему,  
яка впливає на загальний 
тонус організму
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