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Міністр соціальної політики про карантинні пільги 
фізособам-підприємцям, для яких запровадили нову 
соціальну програму допомоги на дітей

Аграрії починають 
сіяти

МАЙБУТНІЙ УРОЖАЙ. У країні розпочато сівбу ранніх 
ярих зернових та зернобобових культур. Сільгоспвиробники  
Херсонської, Донецької, Закарпатської та Миколаївської об
ластей посіяли 106,3 тис. га, або 1% прогнозу. Господарства 
Херсонської області посіяли 97,6 тис. га (58% прогнозу) ярих 
культур, з яких 84,1 тис. га (89%) ячменю, 9,9 тис. га гороху, 
1,82 тис. га пшениці та 1,75 тис. га вівса.

За попередніми даними областей, площа посівів сільсько
господарських культур в усіх категоріях господарств під уро
жай 2021 року очікується в межах 28,1 млн га — на 378 тис. га 
більше, ніж торік, повідомляє пресслужба Міністерства розви
тку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Зернові культури в усіх категоріях господарств мають зайня
ти 15,5 млн га, або 55% у структурі посівних площ, що відпові
дає нормативам оптимального співвідношення культур у сіво
змінах. Посів ярих зернових прогнозують на площі 7,6 млн га, 
соняшнику — на рівні 5,4 млн га, сої — 1,4 млн га, цукрових бу
ряків — приблизно 223 тис. га. За даними Держстату, озимих 
зернових посіяно на площі 7,96 млн га.

МАРИНА ЛАЗЕБНА:

ЦИФРА ДНЯ

6,28 грн за м3

становить у березні оптова ціна газу, 
встановлена НАК «Нафтогаз України» 

для виробників теплоенергії.  
Це на 8% менше, ніж у лютому   

«Ми свідомо запровадили 
пільги, знаючи, що не 

отримуємо кошти до 
Пенсійного фонду. Ціна 

питання — близько  
4 мільярдів, але не це 

було головним».

Велике будівництво: 
харківські кілометри

НАРЕШТІ! Розпочато глобальну реконструкцію  
об’їзної дороги, яку капітально не ремонтували понад  
10 років
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«УК» з допомогою Мінсоцполітики 
розпочинає серію матеріалів з 
метою розвіяти міфи й маніпуляції 
навколо накопичувальної пенсійної 
системи 

ВАРТО ЗНАТИ!

Закон України «Про внесення змін 
до розділу XI Митного тарифу 
України щодо уніфікації ставок 
ввізного мита «на товари легкої 
промисловості»
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Хто врятує українську пресу?  
РЕАЛІЇ. Редактори газет укотре звертають увагу, що економічне становище центральних  
і місцевих видань потребує державної допомоги заради національної безпеки  
і протистояння ворожій пропаганді

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

« А я в попа обідала, — сиріт-
ка сказала». Кому як, ша-

новні читачі, а мені саме цей рядок 

із вірша Тараса Шевченка «На Ве-
ликдень на соломі» здається дуже 
вдалою і влучною характеристикою 
нинішнього стану українських ЗМІ 
і на території прифронтових Доне-
цької та Луганської, й інших облас-

тей України. Ключове і дуже болюче 
слово тут нинішній. Тобто на сьомому 
році гібридної війни, якій передувала 
величезна проросійська інформацій-
на агресія. На сьомому році окупації 
проросійськими незаконними зброй-

ними формуваннями частини укра-
їнських територій. На сьомому ро-
ці хронічних ганебних поразок в ін-
формаційній війні, яка іноді навіть 
нагадує гру в піддавки. Оскільки ве-
лика кількість друкованих органів та 

радіо компаній країни, опинившись у 
досить скрутному економічному і мо-
ральному становищі, майже сирітки, 
не здатні професійно та на-
дійно захищати вітчизняний 
інформаційний простір.    



30 березня 2021 року, вівторок, № 60 www.ukurier.gov.ua 15

ДОКУМЕНТИ

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

від 24 березня 2021 р. № 243 
Київ

Про внесення зміни до пункту 4  
Порядку використання коштів, передбачених  

у державному бюджеті для забезпечення двостороннього 
співробітництва України з іноземними державами  
та міжнародними організаціями, інформаційного  
та організаційного забезпечення участі України  

у міжнародних форумах, конференціях, виставках
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забез-

печення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, 
інформаційного та організаційного забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, ви-
ставках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2012 р. № 242 (Офіційний ві-
сник України, 2012 р., № 23, ст. 886; 2019 р., № 17, ст. 579), виклавши абзац третій підпункту 2 в такій редакції: 
«участі Української Сторони в діяльності органів, утворених в рамках Угоди про політичне співробітництво, 
вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Пів-
нічної Ірландії;».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 22 березня 2021 р. № 261 
Київ

Про затвердження бюджету Фонду соціального 
страхування України на 2021 рік

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити бюджет Фонду соціального страхування України на 2021 рік, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 22 березня 2021 р. № 261

БЮДЖЕТ 
Фонду соціального страхування України на 2021 рік 

(тис. гривень)
Залишок коштів на початок року 721 643
Доходи:
страхові внески страхувальників та застрахованих осіб 30 221 065
надходження з державного бюджету на виплату допомоги в пільгових розмірах громадянам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

38 073

надходження з державного бюджету для виплати застрахованим особам матеріального забезпе-
чення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

400 000

фінансова допомога Фонду соціального страхування України, для страхових виплат медичним 
працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я та членам їх сімей внаслідок за-
хворювання коронавірусною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її 
наслідками за рахунок коштів державного бюджету

251 970

інші надходження відповідно до закону 82 262
Усього доходів 30 993 370
Разом коштів з урахуванням залишку коштів на початок року 31 715 013
Видатки:
матеріальне забезпечення та соціальні послуги
страхові виплати 
страхові витрати на медичну та соціальну допомогу
профілактика страхових випадків
видатки, пов’язані з виконанням обов’язків страховика
витрати на розвиток та функціонування інформаційно-аналітичних систем Фонду
адміністративно-господарські витрати
cтрахові виплати у разі захворювання або смерті медичних працівників державних і комунальних 
закладів охорони здоров’я у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини 
24 березня 2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького 

міського нотаріального округу Луганської області Глаговською О.В. 
була заведена спадкова справа після смерті 

ВОЛОХОВА ІВАНА СЕМЕНОВИЧА, 
19 травня 1939 року народження, 

який помер 13 серпня 2020 року, місце народження: Україна, Луган-
ська область, місто Антрацит, смт Верхній Нагольчик, його остан-
нє місце реєстрації та проживання було за адресою: Луганська об-
ласть, Антрацитівський район, смт Верхній Нагольчик, вул. Проле-
тарська, буд. 80. Прошу спадкоємців померлого звернутися до при-
ватного нотаріуса Сєвєродонецького міського нотаріального округу 
Луганської області Глаговської О.В. за адресою розташування робо-
чого місця: Луганська область, місто Сєвєродонецьк, вулиця Мен-
делєєва, 31/1.

Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального 
округу Повєткіна Н.М. повідомляє про відкриття спадкової спра-
ви до майна померлого 01 листопада 2020 року 

ДОРОШЕНКА ОЛЕКСІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА, 
01 березня 1971 року народження.

Спадкоємців першої черги (діти та дружина спадкодавця) в то-
му числі ДОРОШЕНКО ОЛЕНУ ВАСИЛІВНУ, 04 лютого 1976 ро-
ку народження, або спадкоємців другої черги (рідні брати та се-
стри) прошу протягом місяця з дати публікації оголошення при-
бути до нотаріуса за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Володимира 
Великого, буд.15а, кв.2, тел. +38(067) 989-81-93.

У разі Вашої неявки буде розглянуто питання видачі спадщини 
іншим спадкоємцям померлого.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваний Барбаш Петро Володимирович, 

07.07.1956 року народження, зареєстрований: 
Донецька область,  м. Донецьк, вул. Савицького, 
2, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5, КПК України, 
Вам необхідно з’явитися 02.04.2021 з 09 год. 00 
хв. до 11 год. 00 хв. до слідчого відділу 2 управ-
ління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької 
області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській облас-
тях, який розташований за адресою: Донецька 
область, м. Маріуполь, вул. Морських Десантни-
ків, буд. 20, до слідчого Шевченка М.В. для до-
питу Вас як підозрюваного, відкриття та озна-
йомлення із матеріалами кримінального прова-
дження, вручення Вам письмового повідомлен-
ня про зміну раніше повідомленої підозри, обви-
нувального акта та реєстру матеріалів у кримі-
нальному провадженні № 22018050000000184, 
внесеному до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 11.09.2018 за ч.2 ст. 258-5 КК Украї-
ни у порядку ст.290 КПК України при здійсненні 
спеціального досудового розслідування.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА ПІДГОТОВЧЕ 
СУДОВЕ ЗАСІДАННЯ ЗА ОБВИНУВАЧЕННЯМ 

ЖУРАВКО ОЛЕКСІЯ ВАЛЕРІЙОВИЧА,  
ч.2 ст. 109, ч.1 ст. 258-3, ч.1 ст. 332-1  

КК УКРАЇНИ
Обвинувачений Журавко Олексій Валерійо-

вич, 21.04.1974 року народження, останнє відо-
ме місце проживання: Херсонська обл., м. Олеш-
ки, вул. Житлоселище, 21, кв. 57, відповідно до 
абз.5 ч.3 ст.323 КПК України повідомляється про 
те, що 02.03.2021 року Херсонським міським су-
дом Херсонської області по кримінальному про-
вадженню №22015230000000011 за обвинува-
ченням Журавка Олексія Валерійовича за ч.2 
ст.109, ч.1 ст.258-3, ч.1 ст.332-1 КК України по-
становлено ухвалу про призначення підготовчо-
го судового засідання.

Також Журавко О.В. повідомляється про те, 
що йому необхідно з’явитися 05.04.2021 ро-
ку об 11-00 год. у каб.201 до Херсонсько-
го міського суду Херсонської області за адре-
сою: м. Херсон,вул. Маяковського, 6/29 для 
участі у розгляді кримінального провадження 
№22015230000000011, справа №766/3161/21 за 
ч.2 ст.109, ч.1 ст.258-3, ч.1 ст.332-1 КК України 
як обвинуваченому.

Повну інформацію можливо знайти на офіцій-
ному сайті Херсонського міського суду Херсон-
ської області ksm.ks.court.gov.ua

Суддя В.Е. Дорошинська

Сєвєродонецький міський суд Луганської 
області викликає як обвинуваченого Смолкі-
на Геннадія Олександровича (останнє відо-
ме місце реєстрації: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, пр. Гвардійський, буд. 22а, кв. 
31) в судове засідання з розгляду криміналь-
ної справи №428/11030/21 за обвинуваченням
Смолкіна Геннадія Олександровича, у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч.2 ст.110 КК Укра-
їни, яке відбудеться 06.04.2021 року о 13 го-
дині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою:
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар 
Дружби Народів, 19.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обви-
нуваченого передбачені ст. 139 КПК України, 
а також ст. 323 КПК України. У разі відсутнос-
ті можливості прибути до суду у встановлений 
день та час обвинувачений зобов’язаний пові-
домити про неможливість з’явлення до суду 
шляхом подання заяви на адресу суду, в то-
му числі на офіційну електронну адресу суду: 
inbox@sdm.lg.court.gov.ua або на факс суду 
(06452) 70-25-80.

Суддя Олійник В.М.

Приватне акціонерне товариство 
«Альтен»

(ЄДРПОУ 31564985)
Оголошує про проведення Річних Загальних збо-

рів акціонерів товариства, які відбудуться 26 квітня 
2021 року о 10.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Єре-
ванська, 5, оф. 47.

На порядку денному наступні питання:
1. Затвердження річної звітності товариства за

2020 рік.
2. Розподіл прибутку підприємства за 2020 рік.

Розшукуються спадкоємці громадянки 
САХАРОВОЇ ТЕТЯНИ ВІТАЛІЇВНИ,  
15 квітня 1957 року народження, 

померлої 02 травня 2020 року в місті Луганськ Луган-
ської області, з метою з’ясування підстав для закли-
кання їх до спадкування. Спадкоємців прошу звер-
нутися протягом одного тижня з дня публікації цьо-
го оголошення до приміщення, що є робочим міс-
цем приватного нотаріуса Бердянського міського но-
таріального округу Запорізької області Чуєвої Т.Т. 
за адресою: 71112, Запорізька область, місто Бер-
дянськ, вулиця Земська, будинок 6а, тел. (06153) 
4-72-25.

Вважати втраченим свідоцтво про право на спад-
щину за законом, видане Другою Київською держав-
ною нотаріальною конторою 17 лютого 2006 року за 
реєстровим номером 7-297, спадкоємець Воложанін 
Ярослав Юрійович.

Втрачений атес-
тат № 11273264, ви-
даний в 1999 році Го-
родище-Пустоварів-
ською середньою шко-
лою Володарського ра-
йону Київської області 
на ім’я Шкляренко Юлії 
Петрівни, про закінчен-
ня середньої школи,

вважати недійсним.

Після смерті 
ТУЗ МИХАЙЛА ДЕНИСОВИЧА, 05.04.1957 р. н., 

який помер 25.01.2021 р., відкрилася спадкова 
справа. Спадкоємцям необхідно звернутися до при-
ватного нотаріуса Жашківського районного нотарі-
ального округу Черкаської обл. Камуз Ю.В.

Нотаріус Оржицького 
районного нотаріально-
го округу Потапенко Л.Д. 
повідомляє про відкрит-
тя спадщини до май-
на померлого 16 жовтня 
2020 року 

ГРУШОВОГО 
АНАТОЛІЯ 

ЮХИМОВИЧА, 
19.06.1940 року наро-
дження.

ЦВК ПОВІДОМЛЯЄ

УКРАЇНА 
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА 
від 26 березня 2021 року № 137 

м. Київ

Про оголошення попередження 
кандидатам у народні депутати 

України, зареєстрованим  
в одномандатних виборчих округах  
№ 50 та № 87 на проміжних виборах 

народних депутатів України  
28 березня 2021 року

Відповідно до частини шостої статті 49 Закону Укра-
їни «Про вибори народних депутатів України» (далі — 
Закон), положення якого згідно з підпунктом 2 пункту 
2 розділу XXXXII «Прикінцеві та перехідні положення» 
Виборчого кодексу України щодо організації підготовки
та проведення проміжних виборів народних депутатів 
України є чинними до наступних чергових або позачер-
гових виборів народних депутатів України, розпорядник 
коштів поточного рахунку виборчого фонду кандидата 
в народні депутати України (далі — кандидат у депута-
ти) в одномандатному виборчому окрузі зобов’язаний 
не пізніш як за вісім днів до дня голосування подати 
до політичної партії, яка висунула відповідного канди-
дата в депутати (крім випадку, якщо кандидата висуну-
то шляхом самовисування), та до окружної виборчої ко-
місії проміжний фінансовий звіт про надходження та 
використання коштів виборчого фонду кандидата в де-
путати в одномандатному виборчому окрузі за період з 
дня відкриття поточного рахунку виборчого фонду до 
десятого дня до дня голосування.

Копії вказаних звітів не пізніше наступного дня піс-
ля їх отримання надсилаються окружною виборчою ко-
місією Центральній виборчій комісії та Національному 
агентству з питань запобігання корупції у порядку, вста-
новленому Центральною виборчою комісією, за пого-
дженням з Національним агентством з питань запобі-
гання корупції.

Згідно з листами окружної виборчої комісії з виборів 
народних депутатів України одномандатного виборчого 
округу № 50 (вх. № 21-33-4536 від 24 березня 2021 ро-

окружної виборчої комісії розпорядником поточного 
рахунку виборчого фонду кандидата в депутати в од-
номандатному виборчому окрузі проміжного фінансо-
вого звіту про надходження та використання коштів ви-
борчого фонду кандидату в депутати оголошується по-
передження. 

Рішення про попередження окремому кандидату в 
депутати приймає Центральна виборча комісія (части-
на перша статті 61 Закону). 

Відповідно до частини четвертої статті 61 Закону по-
передження, передбачене частиною першою вказаної 
статті Закону, оприлюднюється Центральною виборчою 
комісією в загальнодержавних засобах масової інфор-
мації та на офіційному вебсайті Центральної виборчої 
комісії.

Враховуючи викладене, згідно з підпунктом 2 пунк-
ту 2 розділу ХХХХІІ «Прикінцеві та перехідні положен-
ня» Виборчого кодексу України, пунктом 1 частини дру-
гої статті 30, частиною шостою статті 49, частиною 
дев’ятою статті 50, частиною першою, пунктом 7 час-
тини другої, частинами четвертою, сьомою статті 61 За-
кону України «Про вибори народних депутатів України», 
керуючись статтями 11 — 13, пунктами 1, 5, 17 статті 
19 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», 
Центральна виборча комісія ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Оголосити попередження кандидатам у народні де-
путати України, зареєстрованим в одномандатних ви-
борчих округах № 50 та № 87 на проміжних виборах на-
родних депутатів України 28 березня 2021 року, зазна-
ченим у додатку, за порушення розпорядниками поточ-
них рахунків виборчих фондів цих кандидатів термінів 
подання до окружних виборчих комісій з виборів народ-
них депутатів України одномандатних виборчих округів
№ 50 та № 87 проміжних фінансових звітів про надхо-
дження та використання коштів виборчих фондів.

2. Копію цієї постанови надіслати Національному 
агентству з питань запобігання корупції.

3. Цю постанову оприлюднити в газетах «Голос Укра-
їни» та «Урядовий кур’єр».

4. Цю постанову довести до відома кандидатів у на-
родні депутати України, вказаних у додатку, шляхом 
оприлюднення на офіційному вебсайті Центральної ви-
борчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії О. ДІДЕНКО
Додаток 

до постанови Центральної виборчої комісії 
від 26 березня 2021 року № 137

ПЕРЕЛІК  
кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих  

в одномандатних виборчих округах № 50 та № 87  
на проміжних виборах народних депутатів України  

28 березня 2021 року, яким оголошено попередження 
Одномандатний виборчий округ № 50
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 31 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +1  +6 +10  +15 Черкаська +1  +6 +9  +14
Житомирська +3  +8 +11  +16 Кіровоградська +1  +6 +9  +14
Чернігівська +1  +6 +8  +13 Полтавська +1  +6 +7  +12
Сумська 0  +5 +5  +10 Дніпропетровська +1  +6 +7  +12
Закарпатська +3  +8 +12  +17 Одеська +3  +8 +10  +15
Рівненська +3  +8 +13  +18 Миколаївська +2  +7 +10  +15
Львівська +3  +8 +13  +18 Херсонська +1  +6 +7  +12
Івано-Франківська +3  +8 +13  +18 Запорізька +1  +6 +7  +12
Волинська +3  +8 +13  +18 Харківська -1  +4 +5  +10
Хмельницька +3  +8 +11  +16 Донецька -1  +4 +5  +10
Чернівецька +3  +8 +13  +18 Луганська -1  +4 +5  +10
Тернопільська +3  +8 +11  +16 Крим +1  +6 +6  +11
Вінницька +2  +7 +10  +15 Київ +3  +5 +12  +14

Укргiдрометцентр

Літнім людям загрожує 
повторний COVID-19
СТАТИСТИКА ТРИВОГИ. Данські вчені це з’ясували після нових досліджень

Ярослав САДОВИЙ, 
«Урядовий кур’єр»

Люди, яким виповнилося 
65 і більше років, повтор-

но заражаються COVID-19 
майже вдвічі частіше за мо-
лодих, з’ясували данські на-
уковці. Літні гірше перено-
сять інфекцію і частіше по-
мирають від неї, тому нові 
дані необхідно враховувати у 
стратегіях боротьби з панде-
мією, наголошують фахівці.

У Данії існує комплексна 
програма тестування, в ме-
жах якої ПЛР-дослідження 
проводять усім охочим не-
залежно від наявності симп-
томів. Більш як дві тре-
ті населення пройшли ПЛР-
дослідження 2020 року. Фа-
хівці державного інститу-
ту сироваток у Данії розді-
лили пацієнтів на тих, у ко-
го був позитивний результат 
під час першої хвилі хвороби, 
торік із березня по травень, і 
під час другої — з вересня по 
жовтень. Вони звернули ува-
гу на повторне зараження. 
З’ясувалося, що у пацієнтів, 
молодших за 65 років, які пе-
рехворіли на COVID-19, ри-
зик повторного зараження 
знижується на 80%, а у тих, 
хто старший, — лише на 47%.

«Наше дослідження під-
тверджує те, що до нас при-
пускали інші спеціалісти: мо-
лоді здорові люди повторно 
заражаються  рідко, а літні 
піддаються більшому ризику 
інфікування», — каже лікар 
Стін Етельберг, один з авто-
рів дослідження, опублікова-
ного в журналі Lancet.

Раніше вважали, що по-
вторне зараження — вкрай 
рідкісне явище, а нові дані 
змушують замислитися, за-
значають автори роботи.

«Легко знайти інформацію, 
що природна інфекція захи-
щає від повторних заражень, 
— ідеться в дослідженні. — 
Але тільки 80% перехворілих 
стають захищеними, а серед 

літніх людей — 47%. Це куди 
тривожніші цифри, ніж у по-
передніх дослідженнях».

Нові дані показують важ-
ливість вакцинації, зокрема 
серед тих, хто вже перехво-
рів, підкреслюють дослідники.

«Підсумки підтверджу-
ють, що в разі інфікування 
SARS-CoV-2 сподіватися на 
імунітет не варто, — повідо-
мляють вони. — Глобальна 
програма вакцинації — зна-
чно ефективніше рішення».

Люди похилого віку пере-
носять COVID-19 важче, й у 
них підвищений ризик смер-
ті внаслідок хвороби, тому з 
огляду на нові дані необхід-
но забезпечити їм захист за 
рахунок колективного імуні-
тету.

«Оскільки люди похило-
го віку частіше стикаються з 
важким перебігом хвороби і 
частіше помирають, наші ви-
сновки доводять, наскільки 
важливо проводити політи-
ку їх захисту під час панде-
мії, — кажуть дослідники. — 
Підсумки демонструють, на-
скільки важливо, щоб люди 
дотримувалися заходів, спря-
мованих на безпеку самих се-
бе і навколишніх, навіть як-

що вони вже перехворіли на 
COVID-19. Наші висновки мо-
жуть лягти в основу політи-
ки, яка ґрунтується на страте-
гіях масової вакцинації й по-
слабленні обмежувальних за-
ходів».

Похилий вік — додатковий 
чинник ризику поширення 
SARS-CoV-2, з’ясувала рані-
ше група дослідників з США. 
Вони повідомляють, що люди 
похилого віку із зайвою ва-
гою видихають у середньому 
втричі більше мікрокрапель, 
ніж інші. Концентрація віру-
су в повітрі, яке видихають, 
залежить і від вірусного на-
вантаження. Однак навіть у 
разі безсимптомного перебігу 
хвороби ожиріння і вік спри-
яють викиду вірусних части-
нок. 80% видихуваних мікро-
крапель припадають на 18% 
людей. Це відповідає тради-
ційному для епідемій роз-
поділу, коли на 20% хворих 
припадає 80% випадків пере-
дачі інфекції. Кількість види-
хуваних мікрокрапель підви-
щується в міру прогресуван-
ня хвороби, досягаючи мак-
симуму через тиждень після 
зараження. Із розвитком не-
дуги вірусні частинки змен-

шуються, досягаючи роз-
міру мікрона на піку хворо-
би. Дрібні частинки з біль-
шою ймовірністю поширю-
ватимуться під час дихання, 
кашлю або розмови, зазна-
чають дослідники. Вони мо-
жуть довше перебувати в по-
вітрі, переміщатися на біль-
ші відстані й проникати глиб-
ше в легені в разі інфікуван-
ня. Склад і структура слизу в 
дихальних шляхах залежать 
від віку людини, її харчу-
вання і способу життя, пояс-
нюють науковці. Фізіологіч-
ні зміни впливають на слиз, 
що позначається на кілько-
сті мікрокрапель з вірусними 
частинками. Нагадаємо, що 
у Європейському Союзі вво-
дять паспорт вакцинації. Та-
кий єдиний санітарний сер-
тифікат вимагатимуть авіа-
компанії, а якщо його не бу-
де, людині доведеться зда-
вати тест на коронавірус. До-
кумент буде введено 15 черв-
ня, заявив комісар з питань 
внутрішнього ринку Євросо-
юзу Тьєррі Бретон 28 берез-
ня. Саме він відповідає в Єв-
рокомісії за вакцинацію на-
селення.

За словами Т. Бретона, в 
документі буде вказано пас-
портні дані громадянина, 
ім’я, дату народження, яким 
препаратом його прищепле-
но і чи хворів на коронавірус-
ну недугу. Тьєррі Брето за-
значає, що паспорти робити-
муть добровільно, однак тим, 
хто не захоче їх оформля-
ти, перед перельотом роби-
тимуть тест на коронавірус. 
Електронні паспорти вакци-
нації ввели і в Нью-Йорку. 
Там створили інтернет-ре-
сурс, на якому розміщува-
тимуть інформацію про ще-
плення або негативні тести 
на COVID-19. Інтернет-плат-
форма Excelsior Pass стала 
першим у США паспортом 
вакцинації. Вона має надати 
легкий доступ до надійного 
джерела вакцинації.

У Швеції для покупок, 
подорожей, зустрічей із 
близькими будуть потрібні 
паспорти вакцинації

Орест ГОРЯНСЬКИЙ 
для «Урядового кур’єра»

ПРАВИЛА ПЕРЕСУВАННЯ. Міністр охорони здоров’я Швеції Ле-
на Халленгрен оголосила на недавній пресконференції про намір 
уряду надати цифровий сертифікат вакцинації людям, які отриму-
ють вакцину проти COVID-19. Це дасть їм змогу «ходити в магазини, 
виїжджати за кордон, у відпустку або на зустріч із друзями».

Міністр сказала: вона переконана, що свідоцтво про вакцина-
цію, ймовірно, так само бажане, як і сама вакцинація. Це спричини-
ло припущення, що цифровий ідентифікатор може стати необхідним 
для доступу до міжнародних поїздок і повсякденних справ, як покуп-
ки і харчування поза домом.

Шведи, які прищепилися, ма-
ють право отримати свідоцтво 
про вакцинацію від постачальни-
ка вакцини. Цифровий паспорт 
дасть їм змогу мати копію на те-
лефонах. Андерс Ігеман, міністр 
цифрового розвитку Швеції, зая-
вив: «Мета уряду полягає в тому, 
щоб робота просувалась якомога 
швидше. Цифрова інфраструкту-
ра буде готова до літа — 1 червня. 
Коли Швеція і сусідні з нами кра-
їни почнуть відкриватися, можли-
во, буде потрібно свідоцтво про 
вакцинацію, щоб подорожувати і 
брати участь в інших заходах». Мі-
ністр згадав про ресторани й паби і встановив вимогу про надання 
доказів вакцинації, перш ніж дозволити доступ до них.

Згідно з планом вакцинації у Швеції, першими вакцинуватимуть 
мешканців будинків для літніх людей і тих, хто отримує допомогу 
вдома, медиків і працівників соцслужб, які спілкуються з літніми, ін-
ших дорослих, що проживають разом з ними. Наступними будуть ін-
ші люди із груп ризику. 

Основна частина дорослого населення віком 18—59 років нале-
жить до четвертої черги. За словами міністра охорони здоров’я Шве-
ції, у перші шість місяців 2021 року доступ до вакцини мають отрима-
ти усі люди, старші за 18 років. 

Фахівці назвали галузі бізнесу, які виграли  
від пандемії 

Олесь ГОРИЦВІТ 
для «Урядового кур’єра»

ОНЛАЙН-ПРОДАЖ. Ба-
гато галузей бізнесу істот-
но постраждали через вве-
дені 2020 року коронавірусні 
обмеження. Однак є й ті, хто 
виграв, вважають аналітики. 
Найбільший поштовх панде-
мія COVID-19 надала онлайн-
продажу продуктів харчуван-
ня та різних супутніх товарів. 
За рік зростання галузі стано-
вить 255%, що на 202% біль-
ше, ніж в інші роки. Такі да-
ні наводить платіжний сер-
віс для інтернет-магазинів 
CloudPayments.

Фахівці проаналізували он-
лайн-продаж у п’яти галузях, 
де за рік пандемії (з березня 

2020 року по лютий 2021-го) 
спостерігали найбільший при-
ріст. Досліджували онлайн-про-

даж продуктів і супутніх товарів, 
електроніки, доставку готової 
їжі, спортивних товарів, освіт-
ні послуги. На другому місці за 
зростанням — онлайн-продаж 
товарів для спорту. У рік пан-
демії галузь зросла на 69%, то-
ді як зазвичай зростання обо-
роту становило лише 15%. Тре-
тю сходинку посів онлайн-про-
даж електроніки, де оборот зріс 
на 83% порівняно з попереднім 
аналогічним періодом. До пан-
демії показник становив ли-
ше 39%. На четвертому місці 
— готова їжа з доставкою, а на 
п’ятому — онлайн-освіта. Зрос-
тання галузей становило 24% і 
18% відповідно.

Під час пандемії люди найбільше замовляють онлайн 
продукти харчування та супутні товари

Раніше вважали, що повторне зараження — вкрай 
рідкісне явище, а нові дані змушують замислитися, 
вважають фахівці
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