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Україна та Катар виходять на новий рівень співпраці  
МІЖНАРОДНА АРЕНА. Надзви

чайно успішним Президент Володи
мир Зеленський назвав свій офіцій
ний візит до Держави Катар, адже він 
підніме відносини між двома країна
ми на новий рівень. У межах візиту 
підписано 13 важливих міждержав
них документів (зокрема про визнан
ня дипломів українських моряків, у 
планах — українські посвідчення во
дія) і два комерційні контракти, які 

залучать в українську економіку мі
льярдні інвестиції. Триває робота над 
іншими угодами.

Україна й Катар мають серйоз
ну зацікавленість у розвитку відно
син у галузях енергетики, продоволь
чої безпеки, банківській системі, інф
раструктурі та правоохоронній діяль
ності.   

«Підписали меморандум, а неза
баром підпишемо важливий доку

мент про харчову безпеку цього ре
гіону. Катарці дуже зацікавлені в цьо
му, а Україна — в постачанні скра
пленого природного газу, залучен
ні катарських спеціалістів до роз
роблення нашого Чорноморського 
шельфу. Підписали великий мемо
рандум між нашими державами і до
сягнемо результату в цьому напря
мі», — цитує слова Президента йо
го Офіс. 

Глава держави нагадав, що катар
ський портовий оператор QTerminals 
уже зайшов у межах концесії в укра
їнські порти та виявляє зацікавле
ність у наступних кроках.

«Розвиватимемо, модернізувати
мемо українські порти. Із такими на
дійними партнерами Україна може 
стати портовим центром у Чорномор
ському регіоні. А досвід Катару в роз
витку своєї національної авіакомпа

нії Qatar Airways можна використати 
під час підготовки до запуску україн
ського державного авіаперевізника», 
— зазначив Володимир Зеленський. 

Президент додав, що катарська 
сторона зацікавлена інвестувати 
в готельну інфраструктуру Києва, 
Херсонщини, Одеси й могла б стати 
партнером у будівництві об’їзної до
роги навколо Києва, метрополітену 
та залізниць. 

Міністр охорони здоров’я про те, що збільшувати 
кількість ліжок з підведеним киснем далі нікуди 

Україна ініціює 
екстрене засідання ТКГ

ЗУПИНИТИ АГРЕСОРА. З часу минулого засідання 
Тристоронньої контактної групи 30 березня через прицільні об
стріли позицій ЗСУ загинули три наші військовослужбовці, четве
ро зазнали бойових травм, поранено мирного жителя. 

Через грубі порушення режиму тиші на тлі безпрецедентного 
стягування військ Росії до держкордону України та войовничої ри
торики представників ТОРДЛОУ очільник української делегації 
Леонід Кравчук звернувся до керівництва ОБСЄ підтримати ініці
ативу України про скликання екстреної позачергової зустрічі ТКГ 
для обговорення негайного відновлення режиму припинення вог
ню і повернення до суворого виконання домовленостей. Про це 
йдеться у повідомленні делегації в Telegram.

 Президент Володимир Зеленський під час розмови з генсеком 
НАТО Єнсом Столтенбергом закликав країничлени НАТО поси
лювати свою військову присутність у Чорноморському регіоні, на
голошував, що НАТО — єдиний шлях до закінчення війни на Дон
басі, а План дій щодо членства України в Альянсі стане справжнім 
сигналом для РФ.

МАКСИМ СТЕПАНОВ: 

ЦИФРА ДНЯ

 35,79 млн тонн
становить експорт зернових з початку 

маркетингового року.  
Це 78% прогнозу 45,7 млн тонн  

і на 10,9 млн тонн менше,  
ніж на аналогічну дату торік

«Загальна заповненість 
ліжок з підведеним киснем — 

майже 58%, і вона  
зростає. Нині у лікарнях  
пацієнтами з COVID-19  

з понад 67 тисяч таких 
ліжок зайнято більш як 

47 тисяч.  Ми дійшли  
до певної межі».

Як працюватиме система 
обов’язкового  
пенсійного накопичення, 
яку пропонують 
запровадити в Україні

РЕФОРМА. Наша газета продовжує знайомити читачів 
із 10 запитаннями та відповідями, які підготувало 
Мінсоцполітики про накопичувальні пенсії

2

4 5 
ЛЮДИНА І ЧАС

На Рівненщині міркували 
про можливості та майбутнє 
місцевого самоврядування, яке 
має працювати на підвищення 
якості життя людей

КРУГЛИЙ СТІЛ

Виповнилося 150 років українському 
письменникові Борису Лазаревському, 
який належав до родини, що зробила 
вагомий внесок у наукову  
й літературну спадщину України
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні

Дата документа 16.03.2021 Кримінальне провадження: 11-кп/991/23/21

Вихідний номер: 760/9748/17/2185/2021                                                              Справа № 760/9748/17                   

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду
________________________________________________________

(найменування суду)
________________________________________________________
викликає Вас як: обвинувачений
________________________________________________________
на 14:00 год., 19.04.2021 р.
________________________________________________________
у справі: за апеляційною скаргою прокурора — начальника шосто-
го відділу управління процесуального керівництва, підтримання дер-
жавного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Коза-
чини Сергія Сергійовича на ухвалу Вищого антикорупційного суду від 
18 січня 2021 року про повернення обвинувального акта з додатка-
ми в об’єднаному кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за 
№ 32016100000000003 та № 52016000000000370, за обвинуваченням 
Коваля О.Ю. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 382 КК України, Кравченка 
Р.В, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2  
ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, Добрилов-
ської О. А, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, Соколова Д.Д. у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 
ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України, Прокопця О. В. у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК 
України, Левченка В.М. у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, для ви-
конання вимог глави 25 КПК України.

________________________________________________________
Місцезнаходження суду:
м. Київ, пров. Хрестовий, 4, 
Зала судового засідання: 1 
________________________________________________________
Слідчий суддя, суддя: А.С.Никифоров

(підпис, ініціали, прізвище)

Кому: Левченко Вадим  
Миколайович

Місцезнаходження/ місце прожи-
вання: вул. Обільна, 46, м. Оде-
са, 65049

Додатково просимо надати такі 
документи: паспорт 

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі то-
що;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за 
умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість прибуття до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 
323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК 
України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, 

свідка, спеціаліста, перекладача і експерта —  
статтею 327 КПК України.

Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні

Дата документа 16.03.2021 Кримінальне провадження: 11-кп/991/23/21

Вихідний номер: 760/9748/17/2178/2021                                                                   Справа № 760/9748/17                   

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду
________________________________________________________

(найменування суду)
________________________________________________________
викликає Вас як: обвинувачений
________________________________________________________
на 14:00 год., 19.04.2021 р.
________________________________________________________
у справі: за апеляційною скаргою прокурора — начальника шосто-
го відділу управління процесуального керівництва, підтримання дер-
жавного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Коза-
чини Сергія Сергійовича на ухвалу Вищого антикорупційного суду від 
18 січня 2021 року про повернення обвинувального акта з додатка-
ми в об’єднаному кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за 
№ 32016100000000003 та № 52016000000000370, за обвинуваченням 
Коваля О.Ю. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 382 КК України, Кравченка 
Р.В, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2  
ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, Добрилов-
ської О. А, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, Соколова Д.Д. у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 
ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України, Прокопця О. В. у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК 
України, Левченка В.М. у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, для ви-
конання вимог глави 25 КПК України.

________________________________________________________
Місцезнаходження суду:
м. Київ, пров. Хрестовий, 4, 
Зала судового засідання: 1 
________________________________________________________
Слідчий суддя, суддя: А. С. Никифоров

(підпис, ініціали, прізвище)

Кому: Соколов Дмитро Дмитрович

Місцезнаходження/ місце прожи-
вання: місто Калінінград (Росій-
ська Федерація), вул. Кірова, 75, 
кв. 1

Додатково просимо надати такі 
документи: паспорт 

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі то-
що;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за 
умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість прибуття до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 
323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК 
України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, 

свідка, спеціаліста, перекладача і експерта —  
статтею 327 КПК України.

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-

бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження № 22019050000000204 (номер справи 
243/9407/20, номер судового провадження 1-кп/243/314/2021) за обвинуваченням Маринченко Діани Юріїв-
ни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 110 ч. 2 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Фалін І. Ю. викликає обвинувачену Марин-
ченко Діану Юріївну, яка зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Райдужна, буд. 
42, у судове засідання, яке відбудеться 13 квітня 2021 року о 15-00 год. у залі судового засідання № 13.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не при-
був за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вжи-
ває заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід об-
винуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому глава-
ми 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області перебуває обвинуваль-
ний акт по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22019090000000020 від 28.11.2019 року за обвинуваченням Меладзе Валерія Ілліча, Меладзе Людмили 
Вікторівни, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Суд викликає обвинувачених: Меладзе Валерія Ілліча, 22.12.1959 р. н., зареєстрованого за адресою:  
м. Одеса, проспект Гагаріна, 13-а, кімната 58 та Меладзе Людмилу Вікторівну, 16.10.1961 року народження, 
зареєстровану за адресою: вул. Паризької Комуни, 6/45, м. Макіївка Донецька область, для участі в розгля-
ді підготовчого судового засідання, яке відбудеться 16 квітня 2021 року о 13 годині 00 хвилин, у приміщен-
ні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: 85110, м. Костянтинівка, пр-т Ло-
моносова, 157, корпус 1, зал судового засідання №2.

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченими та оголошення їх у міждержавний та/або міжнарод-
ний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового 
провадження.

Суддя О. О. Леміщенко 

Розшукуються спадкоємці померлого 07.08.2020 
року Падафет Едуарда Олексійовича, 31.07.1992 ро-
ку народження, що проживав в с. Єлизаветівка Пе-
триківського району Дніпропетровської області, вул. 
Котеджна, буд. 47а, 3-17-3.

Спадкоємців прохання з’явитись протягом трьох 
тижнів з дня опублікування даного оголошення до 
Петриківської державної нотаріальної контори за 
адресою: смт Петриківка Петриківського району Дні-
пропетровської області, проспект Петра Калнишев-
ського, буд. 71, тел. 0972283396, державний нотарі-
ус Могильна Людмила Григорівна.

З метою забезпечення доказів у справі 
№46/60/46-рп/к.21 про порушення законодавства 

про захист економічної конкуренції у вигляді 
антиконкурентних узгоджених дій під час 

участі у торгах, зокрема з боку 
ТОВ «ТД БУД-ПЗП 2013» (38943513), 

на офіційному веб-сайті Комітету 
(https://northmtv.amcu.gov.ua) розміщено вимогу 
про надання інформації ТОВ «ТД БУД-ПЗП 2013» 

від 17.03.2021 №60-02/1996.

Адмінколегія  Північного міжобласного ТВ АМКУ 
прийняла рішення від 11.02.2021 № 60/3-р/к у спра-
ві № 28/60/30-рп/к.20 про вчинення ТОВ «ААА+» 
(41276001) та БО «Благодійний фонд «Віра-Надія-
Любов» (40094340) порушення,  яке передбачене  
п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про захист економіч-
ної конкуренції». Рішенням накладені штрафи: ТОВ 
«ААА+» — 68 тис. грн., БО «Благодійний фонд «Ві-
ра-Надія-Любов» — 68 тис. грн.

З текстом рішення можна ознайомитися  
на офіційному веб-сайті АМКУ за посиланням  

http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index.

Приватний нотаріус Харківського міського но-
таріального округу Кєсян К. С. повідомляє, що піс-
ля смерті 07 вересня 2020 року гр. ВОЛКОВОЇ МА-
РІЇ ГРИГОРІВНИ, 3 листопада 1926 року народжен-
ня, яка постійно мешкала: м. Харків, вул. Курчато-
ва, б. 10, кв. 70, відкрито спадкову справу. Спадко-
ємцям прохання протягом 10 днів від опублікування 
оголошення звернутися до приватного нотаріуса Кє-
сян К.С. за адресою: м. Харків, площа Конституції, 1, 
оф. 43-08, тел. 057-720-95-35.

Царичанська державна нотаріальна контора Дніпропетровської об-

ласті сповіщає про відкриття спадкових справ після померлих:

Тихого Григорія Дмитровича, дата смерті 21.02.2021 рік;

Любчич Миколи Івановича, дата смерті 13.09.2020 рік.

Спадкоємців прохання звертатися до нотаріальної контори за адре-

сою: 51000, Дніпропетровська область, Царичанський район, смт Цари-

чанка, вулиця 14-ї Гвардійської дивізії, 15, тел.0569031468.

Розшукуються спадкоємці померлої 12.10.2002 року Підіско Марії 
Павлівни, 23.01.1926 року народження, що проживала в с. Куліші Пе-
триківського району Дніпропетровської області, вул. Зелена, буд. 82.

Спадкоємців прохання з’явитись протягом трьох тижнів з дня опу-
блікування даного оголошення до Петриківської державної нотаріаль-
ної контори за адресою: смт Петриківка Петриківського району Дні-
пропетровської області, проспект Петра Калнишевського, буд. 71, тел. 
0972283396, державний нотаріус Могильна Людмила Григорівна.

Втрачений судновий білет 

серія ФЯ №018136  

на моторний човен Южанка 

на ім’я Берегового  

Вадима Григоровича, 

вважати недійсним.

Втрачені свідоцтво  
про право власності 

та свідоцтво про право плавання 
під Державним прапором  

України 
на судно моделі «Yamaha 
GP1300R», реєстраційний  

номер: «uа 4132 KV», власник 
судна Мельник М. П.,  
вважати недійсними.
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Підпільне життя французької столиці:  
ікра, шампанське і жодних масок

БОМОНД. Поліція Парижа 
розпочала розслідування у 
справі про проведення підпіль-
них вишуканих вечер та вечі-
рок. Розпорядження провести 
таке розслідування видав мі-
ністр внутрішніх справ Фран-
ції Жеральд Дарманін. Він за-
явив, що такі підпільні розваги 
порушують правила боротьби 
з поширенням коронавірусу, 
вони абсолютно неприйнятні. 
Це розпорядження з’явилося 
після того, як приватний фран-
цузький телеканал M6 поши-
рив у твітері відео, зняте при-
хованою камерою, з описом: 
«Ікра, шампанське, меню від 
найкращих шеф-кухарів і жод-
них масок», повідомляє ВВС.

У Франції нині жорсткий 
локдаун. Обмеження набу-
ли чинності на національно-
му рівні минулими вихідни-
ми і триватимуть протягом чо-
тирьох тижнів, щоб стрима-
ти збільшення кількості хво-
рих на COVID-19. У країні за-
чинено школи й магазини, а із 
сьомої години вечора по шос-
ту ранку діє комендантська го-
дина.

У відео телеканалу M6 по-
казано невідомий приватний 
клуб в одному із престижних 
районів Парижа, де гостям до-
зволяють зняти маски на вхо-
ді. Потрапити до клубу, вікна 
якого завішено щільними што-
рами, можна через вхід до 

житлового будинку. За кадром 
звучить голос офіціанта. Він 
каже журналістові, який пред-
ставився гостем клубу: «Лю-
ди, які приходять сюди, не но-
сять масок. Щойно ви потра-
пите за цей поріг, хвороба тут 
не існує». Згідно з повідомлен-
ням, обід зі страв високої кухні 
в меню клубу може обійтися в 
160—490 євро. 

Відео містить інші кадри, які 
зображують вечерю у невідо-
мому елітному місці. Голос за 
кадром розповідає, що кожен 
запрошений платить 220 єв-
ро за вхід. Більшість гостей ці-
лують одне одного під час зу-
стрічі, ігноруючи всі обмежу-
вальні заходи й соціальну дис-
танцію. За кадром чути голос 
жінки, яка стверджує, що цьо-

го тижня вона «вечеряла у 
двох-трьох так званих підпіль-
них ресторанах із деякими мі-
ністрами».

Це відео дуже швидко ста-
ло вірусним і породило хештег 
у твітері #OnVeutLesNoms — 
«Ми хочемо знати імена». Ав-
тори ролика згадують про по-
карання за порушення норм 
локдауну у Франції. Серед них 
рік тюрми і 15 тисяч євро за те, 
що порушник піддає ризику 
здоров’я й життя інших людей, 
135 євро за порушення комен-
дантської години і ще 135 євро 
за те, що немає маски. 

Коментуючи скандальний 
фільм, Жеральд Дарманін на-
голосив, що в умовах панде-
мії не існує одних правил для 
багатих і привілейованих та ін-
ших — для решти громадян. 
За його словами, якщо буде 
доведено, що це відео прав-
диве, то організаторів цих ве-
чірок і людей, які відвідували 
їх, притягнуть до кримінальної 
відповідальності. Міністр за-
уважив, що столична поліція 
ледь не щодня розганяє ве-
ликі пікніки та барбекю в ра-
йонах, де мешкає робітничий 
клас: «Ці люди не поважають 
норм локдауну. Вочевидь, у 
престижних районах такі самі 
правила. Наші громадяни не 
діляться на дві категорії: ті, хто 
має право на вечірки, і ті, хто 
його не має». 

Обережність  
у соцмережах  
не завадить

КІБЕРБЕЗПЕКА. Особисті дані 533 мільйонів користувачів 
фейсбука з різних країн опинилися у загальному доступі в інтер-
неті. Експерти з питань інформаційної безпеки вважають, що цією 
інформацією можуть скористатися  кіберзлочинці. 

Дані містять номери телефонів, повні імена й адреси електрон-
ної пошти сотень мільйонів користувачів зі 106 країн. Минулими 
вихідними вони потрапили на хакерський форум. Вважають, що 
їх викрали понад рік тому, але експерти з питань безпеки ствер-
джують, що інтернет-шахраї можуть використати їх для злочинів, 
пов’язаних з фальсифікаціями ідентифікації особистості. 

«Це старі дані, про їх крадіжку вже повідомляли у 2019 року», 
— заявила представниця фейсбука Ліз Шеперд у своєму твітері. 
За її словами, компанія виявила цю проблему в серпні 2019-го і 
розв’язала її. Проте ізраїльський експерт з питань інформаційної 
безпеки та кіберзлочинності Алон Гал, якого цитує агентство АР, 
висловив скептицизм із приводу цього пояснення: «Зловмисники, 
безумовно, використовуватимуть цю інформацію для шахрайства, 
зламування та маркетингу». 

Дані користувачів фейсбука не вперше потрапляють в інтернет. 
У грудні 2019 року 267 мільйонів ID користувачів фейсбука, їхніх те-
лефонних номерів та імен виявилися відкритими для широкого за-
галу. Експерти не сумніваються, що вони стали надбанням кібер-
злочинців. А 2018-го стало відомо, що британська політична кон-
салтингова компанія Cambridge Analytica отримала особисті дані 
мільйонів користувачів фейсбука. За це федеральна комісія з тор-
гівлі США оштрафувала фейсбук на 5 мільярдів доларів за пору-
шення конфіденційності даних.

В Індії зафіксували сумний рекорд 
ПАНДЕМІЯ. Другу хвилю за-

хворюваності на коронавірус-
ну недугу спостерігають в Ін-
дії. Вона може виявитися наба-
гато смертоноснішою, ніж пер-
ша, кажуть експерти.  У вели-
ких містах країни всі лікарня-
ні ліжка зайняті пацієнтами з 
COVID-19. Міські склади, ва-
гони поїздів, які стоять у депо, 
і великі приміщення громад-
ського призначення перетво-
рюють на імпровізовані ліку-
вальні центри. 

У перші дні цього тижня в 
Індії фіксували понад 100 ти-
сяч нових хворих. Це найви-
щий показник від початку пан-
демії. Попередній рекорд було 
зафіксовано торік у вересні — 
майже 98 тисяч хворих на день 
у пік першої хвилі. За даними 
Університету Джона Гопкін-
са, загальна кількість хворих у 

країні від початку пандемії ста-
новить понад 12,5 мільйона, з 
них 165 тисяч померли.

Захворюваність на коро-
навірусну недугу в Індії стала 
стрімко зростати на початку 
березня. 

«У провідних державних ме-
дичних установах бракує лікар-
няних ліжок», — розповів CNN 
президент асоціації медичних 
консультантів Мумбаї Діпак Ба-
їд. І оскільки лікарні недоступ-
ні, багато пацієнтів перебува-
ють на домашньому карантині 
та лікуванні. 

Індійська влада сподіваєть-
ся, що деякі чинники можуть 
сприяти в подоланні другого 
спалаху. Адже медична інф-
раструктура країни вже ліпше 
підготовлена, а медперсонал 
має досвід боротьби із хворо-
бою. У країні триває вакцина-

ція. Медики сподіваються, що 
в жителів великих міст, які най-
більше постраждали під час 
першої хвилі — Делі та Мумбаї, 
може бути природний імунітет.

Проте існують істотні побо-
ювання, що кількість хворих 
може стрімко зрости найближ-
чими тижнями через прове-
дення великих релігійних свят-
кувань, запланованих у кіль-
кох штатах. Найбільший і най-
відоміший — Кумбх-Мела. Це  
проща індусів до священних 
міст індуїзму, яка відбуваєть-
ся раз на три роки. Цього ро-
ку вона пройде в місті Харид-
вар. Кульмінацією святкуван-
ня має стати масове омивання  
прочан у водах Гангу, що  сим-
волізує очищення душі й тіла. 
Очікують, що щодня це свято 
відвідуватимуть 1—5 мільйо-
нів людей. 

Державні й федеральні ор-
гани влади вже вжили заходів, 
щоб зменшити ризики, які ста-
новлять у дні пандемії такі ма-
сові заходи. Відвідувачі повин-
ні зареєструватися в інтерне-
ті й надати негативний тест 
COVID-19, щоб узяти участь 
у церемонії омивання. Для 
контролю за дотриманням усіх 
запобіжних заходів буде залу-
чено тисячі поліцейських.  

Але лікарі висловлюють за-
непокоєння, що цих обмежень 
буде замало, щоб запобігти 
масовому зараженню. Адже 
більшість людей знімуть мас-
ки, коли занурюватимуться з 
головою у води священної ріки. 
А під час вечірніх молитов і це-
ремонії віряни зазвичай збира-
ються щільним натовпом, ма-
ло дбаючи про соціальну дис-
танцію. 

Президент Аргентини захворів після 
щеплення «Спутніком V»

ВАКЦИНАЦІЯ. Два місяці 
тому 62-річний президент Ар-
гентини Альберто Фернандес 
прищепився російською вакци-
ною «Спутнік V», щоб подати 
приклад співвітчизникам. Про-
те це його не врятувало від хво-
роби. У серії твітів, опублікова-
них наприкінці минулого тиж-
ня, Альберто Фернандес пові-
домив, що у нього лихоманка і 

головний біль, тому він вирішив 
здати тест на COVID-19, який 
виявився позитивним.  

«Перебуваю на самоізоля-
ції, дотримуюся рекоменда-
цій лікаря і зв’язався з усіма, 
з ким контактував протягом 
останніх 48 годин», — написав 
президент Аргентини. Як по-
відомляє група особистих ме-
диків Альберто Фернандеса, 

стан його здоров’я стабільний, 
усі показники в межах норми.

Аргентина стала першою 
країною Латинської Америки, 
яка торік наприкінці грудня роз-
почала щеплення російською 
вакциною, придбавши 25 міль-
йонів доз. Альберто Фернан-
дес отримав першу дозу вак-
цини 21 січня, другу — в  люто-
му. Лише 1,5% населення Ар-

гентини повністю вакцинова-
но, тому уряд країни не знижує 
рівня епідеміологічної небезпе-
ки у країні.  Минулого тижня бу-
ло скасовано всі рейси до Ар-
гентини з Бразилії, Чилі та Мек-
сики через стрімке зростан-
ня кількості захворювань на 
COVID-19 у цих країнах. Нині в 
Аргентині понад 239 тисяч хво-
рих і понад 56 тисяч померлих. 
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Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 
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