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Єврокомісар з питань сусідства і розширення про 
ініціативу захистити від коронавірусу медпрацівників, 
зокрема й українських 

Розпочинається новий 
етап щеплень 

ВАКЦИНАЦІЯ. 2127 пунктів щеплення для імунопрофілактики 
COVID-19 розпочнуть працювати в Україні з 28 квітня. Усі їх створено 
при надавачах медичних послуг і обладнано відповідно до вимог ін-
фекційного контролю. У пунктах вакцинуватимуть людей віком 65+. 
На щеплення можна записатися через сімейного лікаря або реєстра-
туру найближчого до вас пункту щеплення, адресу й телефон якого 
можна знайти на сайті про вакцинацію проти COVID-19 vaccination.
covid19.gov.ua. Для отримання щеплення слід мати із собою паспорт 
та ідентифікаційний код.

Центр громадського здоров’я МОЗ нагадує, що отримані 23 квітня  
367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Ко-
реї ідентичні із препаратом AstraZeneca виробництва Інституту сиро-
ватки крові Індії (CoviShield), застосованим на початку вакцинації. Са-
ме тому якщо людина отримала першу дозу AstraZeneca/CoviShield, 
друге щеплення можна зробити вакциною AstraZeneca-SKBio.

Записатися до списку очікування на вакцинацію можна че-
рез застосунок чи портал «Дія» або через контакт-центр МОЗ 
0-800-60-20-19.

ОЛІВЕР ВАРГЕЇ:

ЦИФРА ДНЯ

37,9 млн тонн 
зернових і зернобобових експортовано 

на зовнішні ринки. Найбільше припадає 
на пшеницю й кукурудзу  — 14,8 і  

18,4 млн тонн відповідно

«У країнах «Східного 
партнерства» є близько 530 

тисяч працівників служби 
охорони здоров’я. Ми мусимо 

надати їм по дві дози, 
тобто йдеться про 

понад мільйон доз 
вакцини».

Аналогів цього 
природного заповідника 
немає ніде у світі

АКТУАЛЬНО НА ВІКИ. Про робочі будні 30-кілометрової 
території навколо ЧАЕС розповідає голова Державного 
агентства з управління зоною відчуження Сергій Костюк
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ГЕРОЯМ СЛАВА!

Посівна кампанія, яка 
триває в Україні, –– 
привід акцентувати на  
відродженні  вітчизняного 
насінництва

СТРАТЕГІЧНА ГАЛУЗЬ

Микола Цегельник із 
Недригайлова на Сумщині 
пройшов АТО, а тепер працює 
деревообробником у місцевому 
агролісовому господарстві
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ЦИТАТА ДНЯ

На півдні воїни мотивовані й зосереджені
ОСОБЛИВА УВАГА. Два підрозділи на Херсонщині отримали від Президента прилади нічного 
бачення й тепловізійні пристрої 

На передових позиці-
ях українських військо-

вих, які несуть службу на ад-
міністративній межі з тим-
часово окупованою Автоном-
ною Республікою Крим, по-
бував Президент Володимир 
Зеленський. Вирушив він ту-

ди одразу після прибуття на  
Херсонщину з робочою поїзд-
кою. Глава держави оглянув   
бліндаж і окопи, поспілкував-
ся з вояками. Президент ціка-
вився рівнем забезпечення та 
умовами перебування бійців 
на позиціях. 

Побував  Президент і в ба-
зовому таборі наших воїнів 
поблизу села Чаплинка, де 
ознайомився з умовами роз-
міщення особового складу. У 
модульному містечку Воло-
димир Зеленський оглянув 
спальний, санітарний модулі 

та польовий спортивний зал. 
У санітарній частині поспіл-
кувався з черговими лікаря-
ми. Ішлося про забезпечення 
медобладнанням і лікарськи-
ми засобами, епідемічну ситу-
ацію і перебіг вакцинації се-
ред військових.

У Херсоні Президент про-
вів нараду з безпекової ситуа-
ції на адміністративній межі з 
тимчасово окупованим Крим-
ським півостровом, у Херсон-
ській, Запорізькій, Донецькій, 
Одеській та Миколаївській об-
ластях.
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 21 квітня 2021 р. № 411 
Київ

Про внесення змін до Порядку  
визначення розмірів і меж водоохоронних  

зон та режиму ведення господарської 
діяльності в них

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та ре-

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 21 квітня 2021 р. № 411
ЗМІНИ, 

що вносяться до Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму 
ведення господарської діяльності в них

1. Пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. Межі водоохоронних зон визначаються згідно з проектами землеустрою що-

до організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого 
природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурно-
го, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, 
обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів, крім випадків, 

«10. У межах населених пунктів водоохоронні зони, прибережні захисні смуги та 
пляжні зони встановлюються згідно з комплексними планами просторового розви-
тку територій територіальних громад та генеральними планами населених пунктів, а 
в разі їх відсутності або коли зазначеною містобудівною документацією межі таких 
смуг не встановлені:

прибережні захисні смуги визначаються шириною 100 метрів від урізу води мо-
рів, морських заток і лиманів і збігаються з пляжними зонами, а для інших водних 
об’єктів — згідно з частиною другою статті 88 Водного кодексу України;

водоохоронні зони визначаються за проектами землеустрою, зазначеними в пунк-
ті 5 цього Порядку.

У разі потреби межі водоохоронних зон, прибережних захисних смуг та пляж-
них зон можуть визначатися шляхом внесення змін до генеральних планів населе-

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-

ласті (84100 м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходить-
ся кримінальне провадження № 22019050000000204 (номер справи 
243/9407/20, номер судового провадження 1-кп/243/314/2021) за обви-
нуваченням Маринченко Діани Юріївни у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 110 ч.2 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Фалін 
І.Ю. викликає обвинувачену Маринченко Діану Юріївну, яка зареєстро-
вана за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Райдужна, буд. 
42, у судове засідання, яке відбудеться 07 травня 2021 року о 10-00 год. 
у залі судового засідання № 13.

Якщо обвинувачений до якого не застосовано запобіжний захід у ви-
гляді тримання під вартою, не прибув 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 пра-
во постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про 
накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому 
главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове прова-
дження.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає як обвину-
ваченого Цихиселі Левана Ростомовича, 25.02.1981 року народження, 
зареєстрованого за адресою: Луганська область, Антрацитівський р-н,  
м. Антрацит, вул. Кальницької 5/65, за матеріалами кримінального про-
вадження № 607/10933/17, 1-кп/425/11/21, на підставі обвинувально-
го акта відносно Цихиселі Л.Р. за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3  КК України.

Обвинуваченому Цихиселі Л.В. необхідно прибути до підготовчого 
судового засідання, яке відбудеться 7 травня 2021 року о 12 год. 00 хв. 
в приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається 
повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки об-
винуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя В.В. Козюменська 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Звіт про фінансовий стан 

31.03.21 31.12.20
(у мільйонах гривень)

Активи
Кошти та депозити в іноземній валюті та банківських металах 83 688 121 112
Цінні папери нерезидентів 642 175 671 778
Авуари в СПЗ 164 128
Монетарне золото 37 144 42 014
Цінні папери України 339 907 335 401
Кредити банкам та іншим позичальникам 74 083 66 930
Внутрішній державний борг 1 611 1 635
Внески в рахунок квоти МВФ 79 505 81 927
Основні засоби та нематеріальні активи 4 018 4 157
Інші активи 12 253 6 454
Усього активів 1 274 548 1 331 536
Зобов’язання
Банкноти та монети в обігу 554 022 558 694
Кошти банків 65 167 50 005
Кошти державних та інших установ 51 202 70 572
Зобов’язання з перерахування прибутку до розподілу до Дер-
жаного бюджету України

24 434 24 434

Депозитні сертифікати, що емітовані Національним банком 143 535 163 646
Кредити отримані 2 789 2 827
Зобов’язання перед МВФ, крім зобов’язань зі сплати внеску 
за квотою

176 090 193 471

Боргові зобов’язання на користь МВФ зі сплати внеску за кво-
тою

79 495 81 917

Інші зобов’язання 2271 1086
Усього зобов’язань 1 099 005 1 146 652
Власний капітал
Статутний капітал 100 100
Загальні резерви 67 692 67 692
Резерви переоцінки активів і зобов’язань 116 360 117 092
Нерозподілений прибуток -8 609 0
Усього власного капіталу 175 543 184 884
Усього пасивів 1 274 548 1 331 536

Прогнозні очікування Національного банку щодо суми прибутку до розподілу за 2021 
рік складає 27,3 мільярди гривень, а щодо суми частини прибутку до розподілу за 
2021 рік, яка підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету України у 2022 
році, складає 13,6 мільярдів гривень. Остаточний обсяг частини прибутку до розпо-
ділу Національного банку, яка перераховуватиметься Національним банком до Дер-
жавного бюджету України у 2022 році, залежатиме від фактичних макроекономічних 
показників у 2021 році та визначатиметься після підтвердження зовнішнім аудитом і 
затвердження Радою Національного банку України річної фінансової звітності Націо-
нального банку України за відповідний рік. 

Голова Кирило ШЕВЧЕНКО
Головний бухгалтер — директор
Департаменту бухгалтерського обліку Богдан ЛУКАСЕВИЧ

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області перебуває обвинувальний акт у кримінальному прова-
дженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22020050000000183 від 21 жовтня 2020 року у кримінальному про-
вадженні за обвинуваченням Гнатовського Федора Костянтиновича, у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-
3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Гнатовського Федора Костянтинови-
ча, 06.12.1985 р.н., який зареєстрований за адресою: Донецька область, 
м. Донецьк, вул. Куйбишева, буд.179,кв.68, для участі в підготовчому 
судовому засіданні, яке відбудеться 11 травня 2021 року о 13 годині 
00 хвилин, у приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду До-
нецької області за адресою: 85110, м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 
157, корпус 2, зал судового засідання № 7.

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення йо-
го у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здій-
снення спеціального досудового розслідування чи спеціального судо-
вого провадження.

Справа розглядатиметься суддею Орчелота А.В.

ПОВІСТКА  
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає як обвину-
ваченого Гаврилішина Олексія Володимировича, 13.05.1975 року на-
родження, зареєстрованого за адресою: Запорізька область, м. При-
морськ, вул. Морська 62/14, за матеріалами кримінального проваджен-
ня № 409/72/17-к, 1-кп/425/27/21, на підставі обвинувального акту від-
носно Гаврилішина О.В. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Гаврилішину О.В. необхідно прибути до підготовчо-
го судового засідання, яке відбудеться 7 травня 2021 року об 11 год. 30 
хв. в приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська 
область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається 
повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки об-
винуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Козюменська  В.В.

Повідомлення спадкоємців 
про відкриття спадщини

22.04.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродо-
нецького міського нотаріального округу Луганської обл. 
Глаговською О.В. була заведена спадкова справа після 
смерті 

МАСЛОВОЇ МАРІЇ ІВАНІВНИ, 
19.05.1954 р. н., 

яка померла 20.12.2020 р., місце народження: РФ, 
Білгородська обл., Ровенський р-н, с. Ситнікове. Для 
встановлення кола спадкоємців, які бажають прийняти 
спадщину в тому числі, які були зареєстровані з помер-
лою на день її смерті, та представників малолітніх, не-
дієздатних спадкоємців, а також спадкоємців за запо-
вітом, всіх спадкоємців прошу з’явитися до Глаговської 
О.В. за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. 
Менделєєва, 31/1, інакше спадщина буде видана ЗА ЗА-
КОНОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину, подавши 
заяву нотаріусу.

ТОВ «ЗУБР Чернігівщини» (код ЄДРПОУ 
35052430) повідомляє учасників Товариства, що 22 
квітня 2021 року об 11 год. 00 хв. за адресою: Чер-
нігівська обл., Бобровицький р., с. Кобижча, вул. Три-
пільська, 57, відбулись чергові Загальні збори учас-
ників, на яких прийняті наступні рішення:

1) Затверджено річний звіт діяльності ТОВ «ЗУБР
Чернігівщини», в тому числі ДП «Товариство шану-
вальників природи Козелецького району», за 2020 
рік.

2) Затверджено план діяльності ТОВ «ЗУБР Черні-
гівщини» на 2021 рік.

3) Надано щорічну основну відпустку директору
Товариства Головатюку Анатолію Івановичу трива-
лістю 24 календарних дні з 28 травня  2021 року по 
20 червня 2021 року включно. 

Довідкова інформація за телефоном  
095-723-70-14.

У провадженні Галицького районного суду м. Льво-
ва у складі головуючого судді Романюка В.Ф. знаходить-
ся кримінальне провадження за обвинуваченням Саєнка 
Олександра Миколайовича, 20 березня 1974 року наро-
дження, у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. 

Повідомляємо, що розгляд даної справи судом при-
значено на 06.05.2021 року о 13 год. 00 хв. у приміщен-
ні Галицького районного суду м. Львова за адресою:  
м. Львів, вул. Чоловського, 2. 

Попереджаємо Саєнка Олександра Миколайовича, 20 
березня 1974 року народження, зареєстрованого за адре-
сою: Харківська обл. Дергачівський р-н, смт Вільшани, 
пров. Скнаріна, буд. 5, проживаючого за адресою: м. Хар-
ків, просп. Тракторобудівників, буд. 100А, кв. 80, що у ви-
падку вашої неявки у судове засідання на вищевказані да-
ту та час, справу буде розглянуто у вашій відсутності на 
підставі наявних доказів у матеріалах справи.

Суддя Романюк В.Ф.

Стрийський міськрайонний суд Львівської області 
повідомляє, що в провадженні суду перебуває обви-
нувальний акт у кримінальному провадженні, внесе-
ного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
реєстраційним №42016000000000932 від 05.04.2016 
стосовно Андруховця Ігоря Миколайовича, який об-
винувачується у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених частиною 1 ст. 263, частиною 3 
ст. 365 КК України.

Судове засідання відкладено на 14.30 год. 06 трав-
ня 2021 року (в приміщенні Стрийського міськрайон-
ного суду Львівської області за адресою: Львівська 
область, м. Стрий, вул. Валова, 12).

Судом надіслано судову повістку обвинуваченому 
Андруховцю Ігорю Миколайовичу на останню відо-
му адресу місця проживання: вул. Багряного, 9/18, 
м. Стрий.

Головуючий суддя Сас С.С.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА

оголошує конкурс на заміщення наступних посад: 
Завідувачів кафедр: торакальної хірургії та пульмонології  (1 посада на 1 ст.), дитячої хірургії (1 поса-

да на 1 ст.), офтальмології (1 посада на 1 ст.), ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної без-
пеки (1 посада на 1 ст.), патологічної та топографічної анатомії (1 посада на 1ст.), терапії і геріатрії (1 поса-
да на 1 ст.);

Професорів кафедр: акушерства, гінекології та медицини плода  (1 посада на 0,5 ст.), неврології  і реф-
лексотерапії ( 1 посада на 0,25 ст.);

Доцента кафедри ендокринології (1 посада на 0,5 ст.);
Асистента кафедри хірургії серця та магістральних судин  (1 посада на 0,5 ст.).

Прийом документів – 30 днів з дня опублікування оголошення в газеті «Урядовий кур’єр». 
Адреса університету: вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112.

Хмельницька міська рада  
оголошує всеукраїнський відкритий архітектурний 

конкурс на кращу проектну пропозицію нового  
будівництва закладу загальної середньої освіти на 

вул. Січових стрільців, 8-А в м. Хмельницькому
Ознайомитися із завданням та вимогами до конкур-

су можна за посиланням: https://khm.gov.ua/uk/content/
hmelnycka-miska-rada-ogoloshuye-vseukrayinskyy-
vidkrytyy-arhitekturnyy-konkurs-na-krashchu

Реєстрація учасників до 07.06.2021 року.
Контактна інформація конкурсу: ukb_1@ukr.net, 

(0382) 65-65-35 Дмитро Дмитрів.

Рішенням єдиного 
учасника ТОВ «СІЛЬВЕР-

ГЕЙТ ЮКРЕЙН» 
(код ЄДРПОУ 42885201) 

№26/04/2021-1  
від 26.04.2021р. 

було вирішено зверну-
тися із заявою до Наці-
онального банку Украї-
ни про виключення То-
вариства з Державно-
го реєстру фінансових 
установ.

У Першій Харківській 
міській державній нота-
ріальній конторі відкри-
то спадкову справу до май-
на померлого 17 вересня 
2013 року МАЙБОРОДА МИ-
КОЛИ ПАРФІЛОВИЧА, 20 ве-
ресня 1929 року народжен-
ня. Спадкоємці, які бажають 
оформлювати спадщину, 
запрошуються до І-ї ХМДНК 
за адресою: 61003, м. Хар-
ків, м-н Конституції, 1, 7-й 
під.,4-й поверх, протягом мі-
сяця від публікації.

Втрачений 

судновий білет 

СБ №028688  

від 16.08.2016 року  

на судно «Прогрес-4», 

б/н на ім’я Говорухи 

Олександра Івановича 

вважати недійсним.

Втрачене посвідчення 
дитини, потерпілої 
від Чорнобильської 

катастрофи, 
серія Д № 187106, ви-
дане 14.02.2012 р. Київ-
ською облдержадміні-
страцією на ім’я Конова-
ленка Олександра Сергі-
йовича, 
вважати недійсним. 

Приватний нотаріус Одеського міського нотарі-
ального округу Луцях Тетяна Миколаївна повідомляє 
про відкриття спадщини до майна померлої 09 жов-
тня 2020 року 

МОРЄВОЇ АЛЛИ ІВАНІВНИ, 
23 вересня 1940 року народження. 

Спадкоємцям та кредиторам померлої по усім пи-
танням звертатися до нотаріуса за адресою: місто 
Одеса, Фонтанська дорога, будинок 22, квартира 7 та 
по телефону: 048-770-37-47 з понеділка по п’ятницю 
з 10 до 17 години.

Втрачене Свідоцтво 

про виключення 

із Державного суднового реєстру України 

на несамохідне судно «БП-72», 

з реєстраційним бортовим номером «БП-72», суд-

новласник АТ «П’ятий експедиційний загін підвод-

них та гідротехнічних споруд», 

вважати недійсним.

Втрачений Договір купівлі-продажу нежитлово-

го приміщення, розташованого за адресою: Київська 

область, місто Біла Церква, вулиця Павліченко, буди-

нок 37, приміщення 17, виданий 05.12.2016 на ім’я 

Холод Г.О., серія та номер 2456, посвідчений приват-

ним нотаріусом Шелудченко О.В., 

вважати недійсним.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 29 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +1 +6 +12 +17 Черкаська +1 +6 +12 +17
Житомирська +1 +6 +12 +17 Кіровоградська +1 +6 +12 +17
Чернігівська +1 +6 +11 +16 Полтавська +1 +6 +13 +18
Сумська +1 +6 +11 +16 Дніпропетровська +1 +6 +14 +19
Закарпатська +2 +7 +15 +20 Одеська +4 +9 +12 +17
Рівненська +1 +6 +15 +20 Миколаївська +4 +9 +12 +17
Львівська +1 +6 +15 +20 Херсонська +4 +9 +12 +17
Івано-Франківська +1 +6 +13 +18 Запорізька +2 +7 +13 +18
Волинська +1 +6 +14 +19 Харківська +1 +6 +14 +19
Хмельницька +1 +6 +13 +18 Донецька +1 +6 +14 +19
Чернівецька +1 +6 +13 +18 Луганська +1 +6 +14 +19
Тернопільська +1 +6 +13 +18 Крим +4 +9 +13 +18
Вінницька +1 +6 +13 +18 Київ +2 +4 +13 +15

Укргiдрометцентр

У США з’явилися рибні ферми майбутнього
ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС. У 

Маямі на Флориді в рибному 
господарстві Bluehouse поча-
ли вирощувати лосося в за-
критих резервуарах. На під-
приємстві розводять атлан-
тичного лосося, який водить-
ся переважно в холодних во-
дах норвезьких фіордів або 
шотландських озер. Оскільки 
вид чужий у теплій Флориді, 
бо не може вижити в умовах 
тропічної спеки цього аме-
риканського штату, в резер-
вуарах з водою підтримують 
низьку температуру, а самі 
вони розташовані у величез-
ній будівлі, де постійно пра-
цюють кондиціонери.

Підприємство Bluehouse 
відкрило першу чергу ви-
робництва торік і планує ста-
ти найбільшим у світі назем-
ним рибним господарством. 
Власник підприємства фірма 
Atlantic Sapphire до 2031 ро-
ку планує збільшити вироб-
ництво лосося до 222 тисяч 
тонн. Цього досить, щоб за-
безпечити понад 40% щоріч-
ного обсягу споживання лосо-
ся у США. 

Тренд вирощування ак-
вакультур у закритих примі-
щеннях набирає популярнос-
ті не лише у США, а й у Євро-
пі й Азії. Що це може означа-
ти для традиційних лососевих 
ферм, які працюють на мор-
ських ділянках, а головне, як 
це впливатиме на саму рибу?

«Коли ми почали вивчати 
цю концепцію 10 років тому, 
люди думали, що ми боже-
вільні, — розповів в інтерв’ю 
ВВС норвезький бізнесмен і 
виконавчий директор Atlantic 
Sapphire Йоган Андреассен. 
За його словами, ніхто не 
припускав, що вирощування 
лосося на суші коли-небудь 
стане фінансово вигідним. — 
Проте ми довели, що це мож-
ливо. Тож нині питання в то-
му, наскільки це може бути 
конкурентоспроможним».

Технологія, яка дає змогу 
Bluehouse працювати, не нова, 

але використання її в комер-
ційних масштабах стало мож-
ливим лише останні кілька ро-
ків. Її називають рециркуля-
ційною системою аквакульту-
ри. Завдяки цій технології мож-
на контролювати температу-
ру води, рівень солі, створю-
вати штучні течії, цикли освіт-
лення й видаляти вуглець і від-
ходи. На останньому етапі во-
ду фільтрують, і її можна вико-
ристовувати повторно. Оскіль-
ки це система замкненого ци-
клу, лосось не хворіє й на ньо-
го не нападають паразити. То-
му на відміну від риби, вироще-

ної на морських фермах, ло-
сось із ферм Atlantic Sapphire 
не потрібно обробляти антибіо-
тиками чи пестицидами.

Однак екологічні організа-
ції не підтримують ідею на-
земних рибних господарств. 
Міжнародна правозахисна 
організація «За етичне пово-
дження із тваринами» нази-
ває такі ферми помийними 
ямами і закликає їх власників 
пам’ятати, що риби здатні від-
чувати біль. «Вирощувати ри-
бу в такий спосіб жорстоко і 
непотрібно», — заявляють в 
організації.

Брюссель кличе до суду компанію AstraZeneca
ПОЗОВ. Європейський Союз 

розпочав судовий процес проти 
британсько-шведської фарма-
цевтичної компанії AstraZeneca, 
бо вона не виконала своїх 
зобов’язань із доставки вакци-
ни згідно з контрактом. Саме 
це спричинило те, що вакцина-
ційна кампанія у 27 країнах-чле-
нах ЄС просувається значно по-
вільніше, ніж було заплановано, 

вважають у Брюсселі. Постачан-
ня вакцини AstraZeneca відста-
ють від узгоджених у контракті 
на кілька десятків мільйонів доз. 
Загалом Єврокомісія замовила 
у компанії спочатку 300 мільйо-
нів доз вакцини і згодом ще до-
датково 100 мільйонів.

Речник Єврокомісії з питань 
охорони здоров’я Стефан де 
Керсмакер офіційно повідомив 

журналістів у Брюсселі про по-
чаток судового процесу про-
ти AstraZeneca. Він заявив, що 
умов контракту «не було дотри-
мано, і компанія не змогла ви-
робити стратегію своєчасної до-
ставки замовлених доз вакци-
ни». 

У заяві, яку AstraZeneca по-
ширила у відповідь на це пові-
домлення Єврокомісії, йдеться, 

що компанія планує виготовити 
50 мільйонів доз вакцини для єв-
ропейських країн до кінця квітня. 

«AstraZeneca повністю дотри-
мується умов контракту з Євро-
комісією і захищатиме себе в су-
ді. Ми вважаємо, що будь-які су-
дові позови у цій справі безпід-
ставні, й раді нагоді вирішити цю 
суперечку якомога швидше», — 
йдеться у заяві компанії. 

                                                                                                         Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

Google і Microsoft 
допоможуть Індії  
в боротьбі з пандемією

ПРОТИДІЯ. Google і Microsoft пообіцяли підтримати Індію, яка 
потерпає від нищівної хвилі коронавірусу. Щодня у країні фіксують 
понад 300 тисяч нових хворих, лікарні переповнено, в них не виста-
чає ліків і кисню, тому вони вже не приймають пацієнтів.

Керівник Google і материнської компанії Alphabet Сундар Пічаї 
заявив, що вражений цими новинами. Він пообіцяв, що компанія 
надасть 18 мільйонів доларів для допомоги Індії в боротьбі з панде-
мією. А керівник Microsoft Сатья Наделла сказав, що останні події в 
Індії розбивають його серце, тому він подбає, щоб розв’язати у кра-
їні проблеми з браком кисню. Обидва очільники цих світових тех-
нологічних компаній-гігантів народилися в Індії.

Віцепрезидент Google India Санджая Гупти заявив, що хоче до-
помогти індійським родинам і громадам отримати інформацію про 
допомогу технологічних служб Google, таких як Карти Google для 
пошуку центрів тестування й вакцинації, надати фінансові виплати 
для родин, які найбільше потерпають в умовах пандемії. Компанія 
закупить ліки, захисні засоби, кисень, тести для тих лікарень, які 
цього найбільше потребують. 

«Оскара» цього року отримав фільм  
«Земля кочівників»

КІНОСВІТ. Цими вихідни-
ми в Лос-Анджелесі пройшла 
93-тя церемонія вручення наго-
род Американської академії кі-
нематографічних мистецтв і на-
ук. Найкращим фільмом року 
стала драма Хлої Чжао «Земля 
кочівників». Фільм розповідає 
про американку середнього віку 
на ім’я Ферн, яка після смерті чо-
ловіка і втрати роботи вирішила 
мандрувати у фургоні Сполуче-
ними Штатами, ведучи кочовий 
спосіб життя. Хлої Чжао отрима-
ла «Оскара» і за найкращу ре-
жисуру. Уперше в історії цієї пре-
стижної кінопремії її було прису-
джено жінці-режисерці не з бі-
лим кольором шкіри. 

«Оскара» за найкращу жі-
ночу роль отримала актриса 
Френсіс Макдорманд, яка зігра-
ла головну роль у фільмі «Зем-
ля кочівників». Під час промови 
Френсіс Макдорманд закликала 

глядачів якнайшвидше поверну-
тися до кінотеатрів і перед тим, 
як залишити сцену, голосно за-
вила по-вовчому так, як робить 
її героїня у фільмі. 

Премію за найкращу чолові-
чу роль першого плану отримав 
83-річний метр кіно Ентоні Гоп-
кінс за роль у драмі «Батько», 
де він зіграв хворого із синдро-
мом Альцгеймера. Ентоні Гоп-
кінс став найстаршим актором, 
який отримав «Оскара» в цій но-
мінації, за всю історію існування 
премії.

На відміну від багатьох по-
дібних церемоній часів панде-
мії, 93-тя відбулася за особистої 
присутності запрошених. Про-
те участь у ній брали тільки но-
мінанти, ведучі та їхні гості. Усі 
вони мали здати два тести на 
COVID-19 перед початком шоу, 
а також два тести протягом тиж-
ня, який передував церемонії.

Індія нині чи не найбільше потерпає від пандемії

Система працює замкнено,  
тож лосось не хворіє й на нього  
не нападають паразити

Виконавиця головної ролі Френсіс Макдорманд  
і режисерка Хлої Чжао задоволені своєю роботою  
та її міжнародним визнанням
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