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

Міністр закордонних справ про підтримку Чехії у світлі 
зловмисних дій РФ на її території

Зростання видатків 
— світова тенденція

БЕЗПЕКА І ОБОРОНА. 34-те місце посідає Україна в рей-
тингу топ-40 країн за видатками на військові потреби та оборо-
ну. Упродовж року наша країна піднялася у цьому рейтингу на 
щабель. Експерти оцінили наші торішні витрати на оборонну 
галузь у 5,9 мільярда доларів США. Про це йдеться у щорічній 
доповіді Стокгольмського інституту дослідження проблем миру 
(SIPRI), повідомляє УНІАН. Порівняно з 2019-м Україна збіль-
шила оборонні витрати на 11% і на 198%  — з 2011-м. Торік 
військові витрати нашої країни становили близько 4,1% ВВП.  
А у глобальному вимірі вони становлять 0,3% усіх військових 
видатків 2020 року.

Незмінним лідером залишаються США, де торік витратили 
на оборону 778 мільярдів доларів — 39% загальносвітових ви-
трат. Другий — Китай, де оборонні витрати зростають ось уже 
26 років поспіль. Третя в переліку Індія, четверта — держава-
агресор РФ, п’ята — Велика Британія.

Попри світову пандемію, військові витрати зростають скрізь. 
Загалом ідеться про рекордну суму 1,98 трильйона доларів 
США.

ДМИТРО КУЛЕБА:

ЦИФРА ДНЯ

7,88 – 13,5 грн за м3

За такою річною ціною газопостачальні 
компанії пропонуватимуть  купувати газ 

населенню з 1 травня 2021 року  
по 30 квітня 2022-го 

«Українська сторона 
підтримає направлення 

висланих із Москви чеських 
дипломатів до Києва  

для посилення 
дипломатичної 

присутності в Україні».
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Щоб забезпечити достатню 
кількість і якість молока,  
представники галузі 
розраховують на державну 
підтримку 

АПК І СПОЖИВАЧ

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку проведення національної 
інвентаризації лісів та внесення зміни у додаток 
до Положення про набори даних, які підлягають 
оприлюдненню у формі відкритих даних»

ЦИТАТА ДНЯ
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Спочатку атакує неправдиве слово
ПИЛЬНУЙ!  Підрозділи збройних сил РФ потроху відводять від державного кордону України, 
проте полчища дезінформаційних сил надовго окупували нашу територію   

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

«За минулу добу підрозділи де-
зінформаційних сил Росії 

здійснили проти України 1 375 820 
обстрілів. Наші недруги використо-
вували станкові та переносні фей-

комети різних калібрів, ЗРК (зал-
пові рупори Кремля), наклепницькі 
комплекси та інші види ЗМІ (зброї 
масових інсинуацій). Внаслідок об-
стрілів ще 890 людей зазнали різ-
номанітних поранень свідомості та 
здорового глузду, серед яких ду-
же важкі травми, не сумісні з по-

дальшим адекватним сприйнят-
тям дійсності. Ще 137 осіб потерпі-
ли від замаскованих антилюдських 
пропагандистських мін, викорис-
тання яких заборонено міжнарод-
ними конвенціями». Не намагайтеся 
шукати такі щоденні повідомлення 
у вітчизняних медіа чи соціальних 

мережах. Хоч інформаційна війна не 
менш згубна для людей, які за бра-
ком надійного протифейкового за-
хисту стають її заручниками, потер-
пілими та жертвами. Бо відомо, що 
артилерійським обстрілам, танко-
вим атакам та громадянським війнам 
завжди передують пропагандист-

ські бомбардування. Трагічним під-
твердження цього став і прифронто-
вий Донбас, звідки вже понад сім ро-
ків щодня, на жаль, надходять пові-
домлення про обстріли з різних видів 
артилерійської чи стрілець-
кої зброї та поранених і заги-
блих захисників України. 

Зона відчуження  
має стати територією 
відродження
35-ТІ РОКОВИНИ ТРАГЕДІЇ. Дякуємо тим, хто пожертвував 
здоров’ям, і вшановуємо пам’ять тих, хто віддав життя, 
ліквідовуючи наслідки аварії на ЧАЕС
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У день 35-х роковин трагедії на ЧАЕС побували перші особи держави
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України ч. 3 ст. 12 Закону України 
«Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупо-
ваній території України» необхідно з’явитися 30.04.2021 о 14:00 годині, 04.05.2021 о 
12:00 годині та 05.05.2021 о 15:00 годині до прокуратури Автономної Республіки Крим 
та м. Севастополя за адресою: м. Херсон, вул. Кременчуцька, 69, 3-й поверх або до 
3-го відділу слідчого управління ГУ СБУ в АР Крим за адресою: м. Херсон, вул. Пере-
копська, 5 для вручення повідомлень про підозру, а також для участі в проведенні слід-
чих та процесуальних дій: 

- Бєлогорцев Дмитро Альбертович, 19.12.1963 року народження, громадянин Укра-
їни, зареєстрований за адресою: Україна, м. Севастополь, пр-т Перемоги, 28/20, у кри-
мінальному провадженні № 22020011000000029 від 01.07.2020 за ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни;

- Генне Андрій Георгійович, 08.04.1960 року народження, громадянин України, за-
реєстрований за адресою: Україна, м. Севастополь, вул. Генерала Острякова, 161/3, у 
кримінальному провадженні № 22020011000000030 від 01.07.2020 за ч. 1 ст. 111 КК 
України; 

- Живодуєв Сергій Олександрович, 09.01.1956 року народження, громадянин Укра-
їни, зареєстрований за адресою: Україна, м. Севастополь, вул. Щелкунова, 2, кв. 21, у 
кримінальному провадженні № 22020011000000031 від 01.07.2020 за ч. 1 ст. 111 КК 
України; 

- Андріасян Акоп Арутюнович, 19.02.1961 р.н., зареєстрований за адресою: АР Крим, 
Сімферопольський р-н, с. Укромне, вул. Вишнева, 19, у кримінальному провадженні № 
22021011000000002 від 03.02.2021 за ч. 1 ст. 111 КК України;

- Шаповалов Георгій Анатолійович, 19.06.1982 р.н., громадянин України, зареєстро-
ваний за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Гоголя, буд. 36, кв. 13, у криміналь-
ному провадженні № 22018011000000017 від 12.03.2018 за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК 
України;

- Качаров Костянтин Радікович, 08.05.1964 року народження, громадянин Росій-
ської Федерації, перебуває за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Сельвінсько-
го, 91; у кримінальному провадженні № 42021010000000003 від 04.02.2021 за ч. 1  
ст. 438 КК України;

- Кабашний Олександр Володимирович, 13.03.1968 року народження, громадянин
України, зареєстрований за адресою: АР Крим, м. Феодосія, вул. Сімферопольське 
шосе, 24; у кримінальному провадженні № 42021010000000003 від 16.02.2021 за ч. 1  
ст. 438 КК України;

- Березовський Денис Валентинович, 15.07.1974 року народження, громадянин
України, зареєстрований за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Вакуленчука, буд. 
5, кв. 15. у кримінальному провадженні № 42015000000001880 від 10.09.2015 за ч. 1 
ст. 111 та ч. 1 ст. 255 КК України.

Підозрюваний Мочар Константин 
Юрійович, 01.07.1964 р.н., Вам необ-
хідно з’явитись о 10 год. 00 хв. 29 квіт-
ня 2021 року до старшого слідчого в 
ОВС 2-го відділення слідчого відділу 
Управління СБ України в Закарпатській 
області Станко І.І. за адресою: місто 
Ужгород, вулиця Довженка, 3, для пові-
домлення Вам підозри у кримінально-
му провадженні № 22020070000000007 
за ознаками вчинення Вами злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України, 
а також для участі в проведенні слідчих 
та процесуальних дій.

Також, відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК 
України, на підставі доручення проку-
рора, повідомляю, що спеціальне до-
судове розслідування у кримінально-
му провадженні № 22020070000000007 
за підозрою Вас у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 110 КК України за-
вершено та Вам надається доступ до 
матеріалів досудового розслідування. 

З матеріалами досудового розслі-
дування Ви маєте право ознайоми-
тись починаючи з «30» квітня 2021 ро-
ку у приміщенні Управління СБ України 
в Закарпатській області (м. Ужгород, 
вул. Довженка, 3, тел. 691-341) протя-
гом робочого часу установи — з 9 до 
18 години (обідня перерва — з 13 до 
14 год., субота, неділя — вихідні дні).

Заява про визначення обсягу стра-
тегічної екологічної оцінки — «Розді-
лу охорона навколишнього природно-
го середовища» до Детального пла-
ну території земельної ділянки пло-
щею 1.0693 га, кадастровий номер 
3221281201:01:079:0010, під розміщен-
ня комбінату по виробництву комбінова-
них добрив зі складськими та офісними 
приміщеннями, в смт Велика Димерка  
Броварського району Київської області.

Детальний план території розро-
блено згідно рішення Великодимер-
ської селищної ради  № 247 ІX-VIII від 
04.03.2021 р.

Строк громадського обговорення за-
яви — 15 днів з дати даної публікації.

 Пропозиції та зауваження надають-
ся у письмовій формі до Великодимер-
ської селищної ради за адресою: 07442, 
Київська обл., Броварський район, смт 
Велика Димерка, вул. Бобрицька, 1 та на 
електронну пошту rada@vdsr.gov.ua.

Заява про визначення обсягу стра-
тегічної екологічної оцінки — «Розді-
лу охорона навколишнього природно-
го середовища» до Детального пла-
ну території земельної ділянки пло-
щею 1.0693 га, кадастровий номер 
3221281201:01:079:0010, під розміщен-
ня комбінату по виробництву комбіно-
ваних добрив зі складськими та офіс-
ними приміщеннями, в смт Велика Ди-
мерка, Броварського району Київської 
області можна ознайомитися на вебсай-
ті (http://vdsr.gov.ua/) Великодимерської 
селищної ради Броварського району Ки-
ївської області. 

НКРЕКП інформує про відкриття провадження у 
справі № 640/22934/20 за позовом ПрАТ «Білоцерків-
ська теплоелектроцентраль» до НКРЕКП про визнання 
протиправними та нечинними: постанови НКРЕКП від 
07.10.2019 № 2080 «Про затвердження Змін до деяких 
постанов НКРЕКП»; абзацу 12 пункту 4 глави 1 розді-
лу І, пунктів 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 глави 6 розділу VI Кодек-
су газорозподільних систем, затвердженого постано-
вою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494; пунктів 6.1., 6.2., 
6.3., 6.5. розділу VI Типового договору розподілу при-
родного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 
30.09.2015 № 2498; абзацу 20 пункту 4 розділу 1 та 
розділу II Методики визначення та розрахунку тарифу 
на послуги розподілу природного газу, затвердженої 
постановою НКРЕКП від 25.02.2016 № 236, засідання 
у якій призначено на 31.05.2021 о 13:20 в приміщенні 
Окружного адміністративного суду м. Києва, за адре-
сою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1, зал су-
дових засідань № 7.

Ухвалою колегії суддів Апеляційної палати Вищо-
го антикорупційного суду від 19 квітня 2021 (спра-
ва № 760/9748/17 провадження № 11-кп/991/23/21) 
скасовано ухвалу Вищого антикорупційного суду від 
18 січня 2021 року, якою повернуто прокурору для 
виконання вимог глави 25 КПК України обвинуваль-
ний акт в об’єднаному кримінальному провадженні 
за № 32016100000000003 та № 52016000000000370, 
за обвинуваченням Коваля О.Ю., Кравченка Р.В., До-
бриловської O.A., Прокопця О.В., а також Соколова 
Д.Д. і Левченка В.М. (щодо яких здійснюється спе-
ціальне судове провадження) та призначено новий 
розгляд у суді першої інстанції. 

Суддя A.C. Никифоров

У провадженні Галицького районного суду м. Львова 
у складі головуючого судді Фролової Л.Д. знаходить-
ся кримінальне провадження за обвинуваченням Світлик 
Галини Володимирівни, 25 липня 1969 року народжен-
ня, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч.ч. 3, 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодек-
су України.

Повідомляємо, що розгляд даної справи судом призна-
чено на 05 травня 2021 року о 14 годині 00 хвилин у при-
міщенні Галицького районного суду м. Львова за адресою: 
м. Львів, вул. Чоловського, 2 (2 поверх, 12 кабінет).

Попереджаємо Світлик Галину Володимирівну, 25 
липня 1969 року народження, зареєстровану за адре-
сою: м. Львів-Рудне, вул. Л. Українки, 21, проживаючу 
за адресою: Львівська обл., Городоцький р-н., с. Мшана, 
вул. Довбуша, 7, що у випадку Вашої неявки у судове за-
сідання на вищевказану дату та час, справу буде розгля-
нуто у Вашій відсутності на підставі наявних доказів у ма-
теріалах справи.

Приватний нотаріус Харківського 
міського нотаріального округу Харків-
ської області Залізко В. М. повідомляє 
про те, що після смерті 

ДУВАНОВОЇ ЗІНАЇДИ ІЛЛІВНИ, 
01.04.1930 р. н., 

померлої 17.10.2020 року на непід-
контрольній території України в м. 
Брянка Луганської обл., відкрилася 
спадщина. Спадкоємці, які бажають 
оформити спадщину, запрошуються 
до приватного нотаріуса Залізко В. М. 
за адресою: м. Харків, 61082, проспект 
Московський, буд. 196/1, оф. 1.

Третя харківська міська держав-

на нотаріальна контора (м. Харків, 

пр-т Московський, №85, тел. 732-57-

41) пропонує з’явитися до нотконто-

ри гр. Зімовець Вячеславу Гаррійовичу, 

06.12.1963 року народження, з питання 

оформлення спадщини після померло-

го 13.08.2020 року 

ЗІМОВЦЯ ГАРРІЯ ГЕОРГІЙОВИЧА. 
У разі неявки спадкоємця до ноткон-

тори протягом місяця від публікації, 

спадщину буде оформлено на ім’я ін-

шого спадкоємця.

16.04.2021 

Національний банк України 

прийняв рішення про виключення 

з Державного реєстру фінансових 

установ ТДВ «СК «АСТА-СТРАХУВАН-

НЯ» (ЄДРПОУ 38482401), ТОВ «ФК 

«ІНВЕСТ-СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 

41738672) та ТОВ «ФК «РІТЕЙЛ КЕ-

ПІТАЛ» (код за ЄДРПОУ 37393405) на 

підставі поданих ними заяв.

Царичанська державна нотаріаль-
на контора Дніпропетровської облас-
ті сповіщає про відкриття спадкових 
справ після померлих:
САВРАН ОЛЕКСАНДРА ІЛЬКОВИЧА, 

дата смерті 03.11.2017 року;
КРУТЬ БОРИСА МИХАЙЛОВИЧА, 

дата смерті 27.07.2020 року.
Спадкоємців прохання звертати-

ся до нотаріальної контори за адре-
сою: 51000, Дніпропетровська область, 
Царичанський район, смт Царичан-
ка, вулиця 14-ї Гвардійської дивізії, 15, 
тел.0569031468.

Втрачений диплом 
молодшого 
спеціаліста,

виданий Житомир-
ським базовим фар-
мацевтичним фа-
ховим коледжем  
ім. Г.С. Протасеви-
ча у 2014 році на ім’я 
Бондар Лілія Воло-
димирівна,
вважати недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу активів (дебіторська заборгованість) 

АТ «РОДОВІД БАНК» 
Номер лота: GL48N019634
Короткий опис активів  
(майна) в лоті: 

Дебіторська заборгованість суб’єктів 
господарювання та фізичної особи за  
3 договорами

Електронна адреса для досту-
пу до відкритих торгів (аукціо-
ну)/електронного аукціону:

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону: 

20.05.2021

Час проведення відкритих 
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

Точний час початку проведення відкри-
тих торгів (аукціону)/електронного  
аукціону по кожному лоту вказується 
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація  
щодо лота

https://www.fg.gov.ua/passport/49431

В провадженні судді Білоцерківського 
міськрайонного суду Київської області Ла-
ріної О.В. перебуває обвинувальний акт у 
кримінальному провадженні відносно Ци-
буленка Віталія Валерійовича за ознаками 
злочину,  передбаченого ч.3 ст.368 КК Укра-
їни внесеного до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань за № 12014110000000304 
від 01.10.2014 року.

Розгляд судового засідання відбудеть-
ся 08 червня 2021 року о 10 год. 00 хв. в 
приміщенні Білоцерківського міськрайон-
ного суду Київської області за адресою: Ки-
ївська область м. Біла Церква, вул. Першо-
травнева, 4-а. 

Львівський апеляційний суд повідо-
мляє, що розгляд апеляційної скарги за-
хисника Дмитришин М. П. в інтересах 
обвинуваченої Світлик Г. В. на вирок Га-
лицького районного суду м. Львова від 
16.01.2019 року у кримінальному прова-
дженні про обвинувачення Світлик Г. В. 
призначено до розгляду у Львівському 
апеляційному суді (за адресою: м. Львів, 
пл. Соборна. 7) на 14:00 год. 26.05.2021 
року.

Суддя Головатий В.Я.

ТДВ  
«СК «Ю.Ес. Ай.» 

повідомляє 
про втрату блан-
ків суворої звітнос-
ті полісу ОСЦПВ в 
кількості 4 (чоти-
ри) шт.: АР 0882087, 
0882088, 0882089, 
0882090. 

Втрачені  
бланки вважати  

недійсними.

Втрачений 

судновий білет 

на ім’я Гончаров 

Олександр Сергійо-

вич на човен «Про-

грес-4», 1978 року 

побудови з борто-

вим номером ДНП-

1971-К, 

вважати недійсним.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 21 квітня 2021 р. № 385 
Київ

Про внесення змін до Типового положення  
про Державну  надзвичайну протиепізоотичну 

комісію при Раді міністрів Автономної 
Республіки Крим і Типового положення  

про Державну надзвичайну протиепізоотичну 
комісію при обласній державній  

адміністрації
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни до пункту 4 Типового положення про Державну надзвичайну протиепізо-

отичну комісію при Раді міністрів Автономної Республіки Крим і Типового положення про 
Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при обласній державній адміністрації, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1350 
(Офіційний вісник України, 2007 р., № 89, ст. 3274; 2020 р., № 3, ст. 155), доповнивши 
підпункт 5 після слова «тварин» словами «, зокрема на території територіальних громад».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 
668 «Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенса-
ції витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господар-
ських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) 
належать державі» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 73, ст. 2246), виклав-
ши постановляючу частину в такій редакції:

«1. Затвердити Порядок визначення умов оплати послуг та компенсації ви-
трат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських 
товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) нале-
жать державі, що додається.

2. Установити, що до 31 грудня 2022 р. максимально допустимий розмір ба-
зової місячної винагороди оплати послуг члена наглядової ради приватного ак-
ціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» становить до 150 тис. 
гривень.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 21 квітня 2021 р. № 389 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  
від 5 жовтня 2020 р. № 921

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про повернення сум сплаченого попереднього 

спеціального мита щодо імпорту в Україну полімерних 
матеріалів незалежно від країни походження та експорту

Відповідно до статті 11 Закону України «Про застосування спеціальних заходів 
щодо імпорту в Україну» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгів-
лі (далі — Комісія) розглянула інформацію Міністерства розвитку економіки, торгів-
лі та сільського господарства України (далі — Мінекономіки) стосовно дії спеціаль-
них  заходів щодо імпорту в Україну полімерних матеріалів незалежно від країни по-
ходження та експорту.

За результатами розгляду Комісія вирішила, що поверненню підлягають:
- різниця між сумою попереднього спеціального мита, сплаченого за ставкою 18% 

відповідно до рішень від 22.05.2020 № СП–445/2020/4411-03 та від 22.06.2020  
№ СП–451/2020/4411-03, та сумою остаточного спеціального мита, що підлягає спла-
ті за ставкою 12,4 % відповідно до рішення від 20.11.2020 № СП–466/2020/4411-03 
на товар, який має опис:

«полівінілхлорид суспензійний, з Константою Фікентчера в межах від 64 до 69 
(значення в сертифікаційних документах з Константою Фікентчера,  К 64 - 69), що 
класифікується за кодом 3904 10 00 00 згідно з УКТЗЕД незалежно від  його країни 
походження та експорту»;

- сума попереднього спеціального мита, сплаченого за ставкою 18 % в пе-
ріод дії рішень від 22.05.2020 № СП–445/2020/4411-03 та від 22.06.2020
№ СП–451/2020/4411-03, на товар, імпорт якого не заподіяв шкоду національному то-
варовиробнику, що має такий опис:

«полівінілхлорид суспензійний, з Константою Фікентчера до 63,9 та від 69,1, що 
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 28 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

Добровольці прожили в печері 40 днів  
без світла та годинників

ШКОЛА ВИЖИВАННЯ. 
Група французьких добро-
вольців провела у печері 40 
днів, щоб дослідити здатність 
людини пристосовуватися  до 
ізоляції. 15 учасників експери-
менту мешкали в печері Ломб-
рів на південному заході Фран-
ції без телефонів, годинників і 
сонячного світла. Вони спали 
в наметах, виробляли елек-
троенергію і не мали контакту 
із зовнішнім світом. 

Цей проєкт Deep Time мав 
на меті перевірити, як люди 
реагують на втрату відчуття 
часу і простору. Група добро-
вольців складалася з вісьмох 
чоловіків і сімох жінок віком 
27—50 років.

Науковці, які контролюва-
ли перебіг експерименту, уві-
йшли в печеру на день рані-
ше, щоб повідомити учасни-
ків, що проєкт завершується. 
Добровольці були розгублені, 
але зустріли новини бурхливи-
ми оплесками. Після виходу з 
печери вони деякий час носи-
ли сонцезахисні окуляри, щоб 
дати очам час пристосуватися 
до сонячного світла.

Директор проєкту фран-
цузько-швейцарський науко-
вець Крістіан Клот, який сам 
узяв участь в експерименті, 
сказав, що час у печері минав 

повільніше. А інша учасниця, 
33-річна Марина Лансон ска-
зала, що експеримент «був як 
перерва в житті».

Під час ізоляції група мала 
виконувати завдання за пев-
ний термін, не маючи змо-
ги стежити за часом. Учасни-
кам слід було покладатися на 
власний внутрішній годинник 
і цикл сну. У печері в них бу-
ло мало сучасних зручностей. 
Вони самі генерували елек-

троенергію за допомогою ди-
намо-машини і набирали воду 
з підземної криниці завглиб-
шки 45 метрів. 

Фахівці, які організували про-
єкт, переконані, що він дасть 
цінні дані про те, як люди мо-
жуть адаптуватися до екстре-
мальних умов життя. Мозкову 
активність і когнітивні функції 
добровольців аналізували пе-
ред тим, як вони увійшли в пе-
черу, щоб зібрати дані для по-

рівняльних досліджень після їх-
нього виходу. Мета досліджен-
ня набуває особливого значен-
ня під час пандемії, коли заходи 
блокування спонукали мільйо-
ни людей до ізоляції. 

«Наше майбутнє — на цій 
планеті, тому маємо навчити-
ся краще розуміти, як наш мо-
зок може знаходити нові рішен-
ня незалежно від ситуації», — 
сказав Крістіан Клот в інтерв’ю 
BBC. 

Поліція затримала іспанця, який навмисне 
заразив колег коронавірусом

НЕЧУВАНО. Громадянина 
Іспанії заарештували за те, що 
він нібито заразив 22 люди-
ни коронавірусом. Правоохо-
ронці стверджують, що 40-річ-
ний житель Майорки ходив на 
роботу та в тренажерний зал, 
незважаючи на кашель і тем-
пературу понад 40 градусів. 
Свідки розповідають, що він 
ходив в офісі без маски, каш-

ляв і казав колегам, що зби-
рається заразити їх COVID-19, 
повідомляють іспанські ЗМІ. 
Згодом п’ятеро його співро-
бітників і троє людей, які відві-
дували разом з ним спортзал, 
отримали позитивні результа-
ти тесту на коронавірус. Ще у 
14 членів родин заражених та-
кож виявили COVID-19, серед 
них троє немовлят. 

У заяві іспанської поліції 
йдеться, що чоловік протя-
гом кількох днів мав симпто-
ми хвороби, але принципово 
ходив на роботу. Коли зробив 
тест, то наступного дня знову 
вирушив в офіс і тренажерний 
зал, не дочекавшись його ре-
зультатів. Колеги просили йо-
го їхати додому, а від знімав 
маску і кашляв на них, при-

мовляючи: «Я заражу вас усіх 
коронавірусом». 

Коли його тест виявися по-
зитивним, співробітники звер-
нулися до поліції. Поки що не 
відомо, яке покарання загро-
жує порушникові застережних 
заходів під час пандемії, як-
що його вину буде доведено. 
Але з роботи доведеться, во-
чевидь, звільнитися. 

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

У лікарні для COVID-
пацієнтів у Багдаді 
спалахнула пожежа

ПАНДЕМІЯ. Щонайменше 82 людини загинули, 100 зазнали по-
ранення внаслідок пожежі в лікарні Ібн Хатіба для хворих на ко-
ронавірусну недугу в столиці Іраку Багдаді, повідомляє агентство 
АFР. Пожежу спричинив вибух кисневого балона. На відео, поши-
реному в соціальних мережах, видно, як пожежники намагаються 
загасити полум’я, а люди самі роблять спроби знайти вихід із па-
лаючої будівлі. Керівник цивільної оборони Іраку генерал Кадхім 
Бохан заявив, що пожежа виникла в реанімаційному відділенні лі-
карні. 

Прем’єр-міністр Іраку Мустафа аль-Кадхімі закликав негай-
но розслідувати причини трагедії. Губернатор Багдада Мохаммед 
Джабер повторив заклик прем’єр-міністра про термінове розслі-
дування обставин пожежі, щоб визначити, кого треба притягти до 
відповідальності за злочинну недбалість. У заяві урядової комісії з 
прав людини йдеться, що це злочин проти пацієнтів, які перебува-
ли у лікарні з найважчими формами COVID-19.

Лікувальні заклади Іраку працюють на межі можливостей. Робо-
ту системи охорони здоров’я країни і досі не налагоджено належно 
після років війни та через корупцію, рівень якої в Іраку дуже висо-
кий. Рівень захворюваності на COVID почав там стрімко зростати з 
лютого. Загальна кількість хворих на коронавірусну недугу переви-
щує мільйон, понад 15 тисяч померли. Країна розпочала кампанію 
вакцинації минулого місяця. У межах глобальної ініціативи з роз-
поділу вакцин COVAX Ірак отримав майже 650 тисяч доз вакцини. 
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Кава подовжує життя
ПРАВИЛА ЗДОРОВ’Я. За 

останні кілька десятиліть кава 
не раз ставала предметом до-
сліджень. І вони свідчать, що ре-
гулярне її вживання може бути 
корисним для здоров’я. Напри-
клад, доведено, що кава знижує 
ризик цирозу печінки.

Проте особливо цікавими ви-
явилися наукові дані, опублі-
ковані в іспанському журналі 
Nutrient, присвячені вивченню 
впливу кави на здоров’я жителів 
Середземномор’я, де найбільше 
у світі любителів цього духмя-
ного напою. Фахівці представи-
ли перші довгострокові підсум-
ки досліджень, проведених в Іс-
панії. Вони стежили за групою зі 
1567 осіб віком 20 років і стар-
ших протягом 18-річного періо-
ду. Первинні дані було отрима-
но в межах дослідження харчу-
вання у Валенсії, проведеного 
1994-го. Тоді було оцінено вплив 
на здоров’я багатьох продуктів і 
напоїв, серед яких кава. Підсум-

ки цих досліджень дають підста-
ви припустити, що вживання від 
однієї до шести з половиною ча-
шок кави на день може знизити 
ризик розвитку раку й загальну 
смертність. 

Однак автори дослідження 
зауважують, що «механізми, 
за допомогою яких кава може 
зменшити ризик смерті, недо-
статньо зрозумілі». Вони вказу-
ють на антиоксидантну й проти-

запальну користь хімічних спо-
лук, що містяться в каві, — по-
ліфенолів або флавоноїдів і не-
флавоноїдів. Попередні дослі-
дження, проведені в Іспанії, за-
свідчили те, що науковці нази-
вають зворотним зв’язком між 
кавою та серцево-судинними 
захворюваннями: що більше ви 
п’єте кави, то меншим буде ри-
зик виникнення хвороб цієї гру-
пи. За чашку кави іспанські до-

слідники вважають об’єм на-
пою, який дорівнює 50 мілілі-
трам еспресо чи близько 150 мі-
лілітрам розчинної або меленої 
кави. 

У дослідженні взяли участь 
849 жінок і 718 чоловіків, з яких 
78% були поціновувачами кави, 
а решта — ті, хто її не вживає. 
У перші шість років після запи-
су початкових даних дослідники 
виявили, що 85 учасників експе-
рименту померли. З них понад 
30% — внаслідок серцево-су-
динних захворювань, а близько 
25% — через рак. 

Фахівці перевірили ці дані че-
рез 12 і 18 років і виявили, що 
причини смерті та їх співвідно-
шення були майже такими са-
мими. Проте рівень смертнос-
ті серед тих, хто регулярно вжи-
вав каву, був нижчим, ніж серед 
тих, хто її не пив. Отримані про-
тягом 18 років дані дають змогу 
припустити, що лише кава з ко-
феїном має захисний ефект. 

Захисний ефект має лише кава з кофеїном

Рівень захворюваності на COVID в Іраку почав стрімко 
зростати  з лютого, а тут ще й вогонь…

Після експерименту людям довелося 
заново звикати до суспільства  
й сонячного світла
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