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Пута «Спутніка» 
ПІДДОСЛІДНІ? На території окупованого Донбасу використовують для щеплення  
сумнівний препарат  

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

Тільки протягом листопа-
да в ОРДЛО надрукува-

ли 109 тисяч примірників під-
ручників для шкіл та профе-

сійно-технічних училищ. Ви-
користовуючи книжки «Істо-
рія Донбасу: від древності до 
сучасності» та «Історія Вели-
кої Вітчизняної війни. Ч. 1», 
юним жителям краю вперто 
нав’язують переписану, ви-

кривлену і спотворену прав-
ду. Тобто учні шкіл та ПТУ 
мусять вивчати і знати, що 
Донбас — це «ісконно» росій-
ська територія, і затямити ін-
ші ідеологічні тези «рускава 
міра». 

«Категорично засуджую дії 
та методи окупаційних адміні-
страцій, які спрямовано на зни-
щення національної ідентич-
ності українського населення 
та просування ідей «рускава 
міра» з використанням дітей — 

громадян України», — заявила 
уповноважена Верховної Ра-
ди з прав людини Людмила Де-
нісова, яка звернулася із про-
ханням відреагувати на 
ситуацію до Офісу Гене-
рального прокурора. 

Прем’єр-міністр Великої Британії про потребу 
забезпечити об’єднаний фронт у зв’язку з російськими 
загрозами 

Пандемія не робитиме 
подарунків

СВЯТКУЙМО ОБАЧНО. На період новорічно-різдвяних свят в 
Україні залишаться раніше запроваджені карантинні заходи. Не-
вакциновані громадяни й надалі зможуть відвідувати громадські 
місця тільки за наявності негативних тестів на COVID-19.

 «Торік у цей самий проміжок часу була чергова хвиля 
COVID-19. Щоправда, тоді після новорічних свят ми ввели ка-
рантинні обмеження. Це дало нам змогу хвилю відтягнути в часі. 
Можливо, саме тому вона й була не такою агресивною», — про-
коментував ситуацію в ефірі одного з телеканалів міністр охоро-
ни здоров’я Віктор Ляшко.

Традиційно зростання захворюваності на COVID-19 прогнозу-
ють на середину лютого. І триватиме воно, найімовірніше, до се-
редини березня. Попри це посадовець закликав усіх співгрома-
дян не розслаблятися на новорічно-різдвяні свята. Тобто святку-
вати Новий рік і Різдво безпечно, перебуваючи в ізоляції та в ко-
лі рідних, повідомляє Укрінформ. І вже вкотре Віктор Ляшко на-
поліг, що до нового року варто зробити повний курс вакцинації 
проти коронавірусу.

БОРИС ДЖОНСОН:

ЦИФРА ДНЯ

323 
громади під’єднано до оптичного 
інтернету за інтернет-субвенцією 

Мінцифри. Ідеться про 1000 сіл  
і 323 тисячі людей 

«Сполучене Королівство  
й надалі 

використовуватиме всі 
економічні й дипломатичні 

інструменти, які є 
у розпорядженні, аби 

запобігти будь-якій 
російській агресії 
проти України». 

Країна пишається 
своїми захисниками

НАЦБЕЗПЕКА. Наші Збройні сили стають дедалі сильнішими  
й боєздатнішими
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4-5  6 
АПК: ЧАС ПЕРЕМІН

Унікальні досягнення 
наших стартапів сприяють 
зміцненню міжнародних 
позицій України. Як 
посилити цей процес? 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС

Всеукраїнська аграрна 
рада очікує від ухвалення 
закону 5600 насамперед 
детінізації обробітку 
сільськогосподарських земель

ЦИТАТА ДНЯ
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ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Питання організації 
реабілітації у сфері 
охорони здоров’я»
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«Фастів» і «Суми» — два патрульні катери класу Island, днями передані США для зміцнення берегової охорони 
вітчизняних ВМС 
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документи

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення заяви із визначенням обсягу  

стратегічної екологічної оцінки проєкту 
детальний план території (далі — ДПТ) на земельні ділянки з ка-

дастровими номерами 3210700000:01:007:0106 площею 0,03 га, та 
3210700000:01:007:0105 площею 1,4946 га, що розташовані в с. Бори-
сів Глевахівської селищної ради Фастівського району Київської облас-
ті для розміщення комунально-складської забудови, що розроблений 
на підставі рішення Глевахівської селищної ради від 13 жовтня 2021 ро-
ку №616-17-VІІІ.

Замовник: Глевахівська селищна рада.
Розробник: Проєктний інститут СБ України.
Ознайомитися з заявою про визначення обсягу СЕО можливо в при-

міщенні Глевахівської селищної ради, за адресою: Київська обл., Фас-
тівський район, смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 26, та на офіційному веб- 
сайті Глевахівської селищної ради — hlevakha.gov.ua.

Строк громадського обговорення заяви 15 днів з дня її оприлюднен-
ня. Пропозиції (зауваження) подаються у письмовій формі на адресу 
Глевахівської селищної ради: 08631, Київська обл., Фастівський район, 
смт Глеваха, вул. Вокзальна, 26.

Подання та прийом пропозицій здійснюються з 08.12.2021 р. по 
23.12.2021 р. Пропозиції, подані після встановленого строку, не роз-
глядаються.

Відповідальна особа — Дармостук Олена Миколаївна — головний 
спеціаліст відділу архітектури, містобудування та земельних відносин 
Глевахівської селищної ради (Тел.: 0930091538).

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєк-
ту документа державного планування — відсутня.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Дергачов Ігор Федорович, проживаючий за 
адресою: Донецька обл., м. Торез (Чистякове), вул. Свободи, буд. 5, кв. 
4, відповідно до вимог ст.ст. 113, 133, 135 КПК України, Вам необхід-
но з’явитися 17.12.2021, 20.12.2021 та 21.12.2021 о 14 год. 00 хв. до 
слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління 
Служби безпеки України Ляшкевича Є. І. за адресою: м. Київ, вул. Воло-
димирська, 33, каб. 709, тел. (044) 256-90-74, для вручення письмового 
повідомлення про підозру та допиту в процесуальному статусі підозрю-
ваного в межах кримінального провадження № 22021000000000105 від 
08.04.2021.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 1) затри-

мання, тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження 
свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення; 3) об-
ставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або 
інші подібні обставини); 4) відсутність особи у місці проживання про-
тягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяж-
ка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з ліку-
ванням 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 пові-
стки про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють 
з’явлення особи на виклик.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Бідило Андрій Миколайович, проживаючий за 
адресою: Донецька обл., м. Торез (Чистякове), вул. Байкальська, буд. 
79, відповідно до вимог ст.ст. 113, 133, 135 КПК України, Вам необхід-
но з’явитися 17.12.2021, 20.12.2021 та 21.12.2021 о 16 год. 00 хв. до 
слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління 
Служби безпеки України Ляшкевича Є. І. за адресою: м. Київ, вул. Воло-
димирська, 33, каб. 709, тел. (044) 256-90-74, для вручення письмового 
повідомлення про підозру та допиту в процесуальному статусі підозрю-
ваного в межах кримінального провадження № 22021000000000105 від 
08.04.2021.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 1) затри-

мання, тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження 
свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення; 3) об-
ставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або 
інші подібні обставини); 4) відсутність особи у місці проживання про-
тягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяж-
ка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з ліку-
ванням 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 пові-
стки про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють 
з’явлення особи на виклик.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обви-
нуваченого Галунку Олександра Олексійовича, 23.05.1996 р.н. (за-
реєстроване місце проживання: Донецька область, Слов’янський 
район, м. Миколаївка, вул. Островського, 16, кв. 6) у підготов-
че судове засідання для здійснення спеціального судового про-
вадження у кримінальному провадженні № 22019050000000217, 
внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розсліду-
вань від 02.10.2019 року (справа № 328/769/20) за обвинувачен-
ням Галунки О. О. у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 25 січня 
2022 року о 10:00 годині в залі судового засідання за адресою: 
Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі 
неявки обвинуваченого Галунки О. О. кримінальне провадження 
буде здійснюватися за його відсутності. Колегія суддів: головую-
чий суддя Петренко Л. В., судді: Новікова Н. В., Андрущенко О. Ю.

Повідомлення

Орган опіки та піклування Великоновосілківської се-
лищної ради повідомляє Коноплястова Ігоря Сергійови-
ча, 19.08.1984 року народження, що на комісії з питань за-
хисту прав дитини було розглянуто питання, щодо засто-
сування до нього відповідно до Протоколу комісії № 9 від 
21.10.2021 року заходів впливу у вигляді попередження про 
зміну поведінки та ставлення до виконання своїх батьків-
ських обов’язків.

З повним текстом Протоколу комісії № 9 від 21.10.2021 
року можна ознайомитись в приміщенні Великонвоосілків-
ської селищної ради за адресою: 85500, Донецька область, 
Волноваський район, смт Велика Новосілка, вул. Пушкіна, 
32.

Повістка про виклик обвинуваченого

Полтавський апеляційний суд при здійсненні судового провадження викликає обвинуваче-
ного Вергелеса Василя Володимировича, 23 травня 1964 року народження, (останнє відоме 
місце проживання: м. Полтава, вул. Короленка, 17, кв. 9) у кримінальному провадженні, вне-
сеному до ЄРДР за № 42016171010000045 зач. 2 ст. 15, ч. З ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 4 
ст. 27, ч. 2 ст. 368-3, ч. 2 ст. 369-2 КК України, в судове засідання, призначене на 27 січня 2022 
року о 13:00 год., яке відбудеться в приміщенні Полтавського апеляційного суду за адресою: 
м. Полтава, вул. Соборності, 18.

Явка до Полтавського апеляційного суду обвинуваченого Вергелеса Василя Володимиро-
вича, 23 травня 1964 року народження, є обов’язковою. У разі неявки Вергелеса В. В. до су-
ду, з моменту опублікування повістки про виклик, останній вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом, а кримінальне провадження буде проведено без участі обвинуваченого 
в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Харлан Н. М.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинува-
чену Катюху Олександру Володимирівну, 26.09.1977 р.н. (зареєстрова-
не місце проживання: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Шмідта, 12, 
кв. 42) у судові засідання для здійснення спеціального судового про-
вадження у кримінальному провадженні № 2201605010000000113 від 
01.06.2016 (справа № 328/2893/17) за обвинуваченням Катюхи О. В. у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, які відбудуться 22 грудня 2021 року о 13:00 год., та 20 січ-
ня 2022 року о 13:00 год. в залі судового засідання за адресою: Запо-
різька область,  м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки обви-
нуваченої Катюхи О. В. кримінальне провадження буде здійснюватися 
за її відсутності. Колегія суддів: головуючий суддя Погрібна О. М., судді 
Новікова Н. В., Петренко Л. В.

У провадженні Галицького районного суду м. Львова у складі головуючо-
го судді Фролової Л. Д. знаходиться кримінальне провадження за обвинува-
ченням Світлик Галини Володимирівни, 25 липня 1969 року народження, у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. З, 4, 5 ст. 191, ч. 4 
ст. 358 Кримінального кодексу України.

Повідомляємо, що розгляд даної справи судом призначено на 22 груд-
ня 2021 року о 15 годині 00 хвилин у приміщенні Галицького районного суду 
м. Львова, за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2 (2 поверх, 12 кабінет).

Попереджаємо Світлик Галину Володимирівну, 25 липня 1969 року наро-
дження, зареєстровану за адресою: м. Львів-Рудне, вул. Л. Українки, 21, про-
живаючу за адресою: Львівська обл., Городоцький р-н., с. Мшана, вул. До-
вбуша, 7, що у випадку Вашої неявки у судове засідання на вищевказану да-
ту та час, справу буде розглянуто у Вашій відсутності на підставі наявних до-
казів у матеріалах справи.

Повістка про виклик до суду

Викликається обвинувачений Мочар Костянтин Юрійович, 01.07.1964 
р.н., останнє відоме місце проживання: Закарпатська обл., Тячівський 
р-н, смт Буштино, вул. Паркова, буд. 11. Відповідно до вимог 297-5, 323 
КПК України для участі в судовому засіданні з розгляду кримінально-
го провадження в порядку спеціального судового провадження стосов-
но Мочар К. Ю., обвинуваченого у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 110 КК України , яке відбудеться на 11:00 год., 22.12.2021 р. За адре-
сою: м. Ужгород, вул. Загорська 53. Поважні причини неприбуття особи 
на виклик суду згідно зі ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття обви-
нуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Зарева Н. І.

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 листопада 2021 р. № 1485-р 
Київ

Про виділення коштів з резервного фонду 
державного бюджету для здійснення 

першочергових (невідкладних) заходів  
з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

соціального характеру, пов’язаної  
з ускладненням оперативної обстановки  

на українсько-білоруській ділянці 
державного кордону 

1. У зв’язку із надзвичайною ситуацією соціального характеру, пов’язаною з 
ускладненням оперативної обстановки на українсько-білоруській ділянці державного 
кордону, виділити Міністерству внутрішніх справ 175 010,037 тис. гривень (для Адмі-
ністрації Державної прикордонної служби — 66 910,055 тис. гривень та Національної 
гвардії — 108 099,982 тис. гривень) для здійснення першочергових (невідкладних) 
заходів з ліквідації її наслідків.

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного 
фонду державного бюджету на безповоротній основі.

2. Державній казначейській службі на наступний день після прийняття цього роз-
порядження перерахувати кошти з резервного фонду державного бюджету, перед-
бачені пунктом 1 цього розпорядження, без переліку першочергових (невідкладних) 
заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

3. Міністерству внутрішніх справ:
протягом 14 днів з дати перерахування коштів затвердити орієнтовний перелік 

першочергових (невідкладних) заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та 
подати його до Державної казначейської служби;

подати до 30 грудня 2021 р. Міністерству фінансів, Міністерству економіки та Дер-
жавній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно з цим 
розпорядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 листопада 2021 р. № 1500-р 
Київ

Про внесення змін до розпорядження 
Кабінету Міністрів України  

від 10 травня 2018 р. № 309
Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 309 

«Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, в яких шля-
хом наземного ефірного аналогового та/або цифрового мовлення поширюються 
програми держави-агресора та може здійснюватися тимчасове мовлення з викорис-
танням радіочастотного ресурсу України, в тому числі аналогове мовлення, на під-
ставі дозволу, виданого Національною радою з питань телебачення і радіомовлення» 
(Офіційний вісник України, 2018 р., № 41, ст. 1457) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 24 листопада 2021 р. № 1500-р
ЗМІНИ, 

що вносяться до розпорядження Кабінету Міністрів України  
від 10 травня 2018 р. № 309

1. У назві і тексті розпорядження слова «Національною радою з питань телебачен-
ня і радіомовлення» замінити словами «Національною радою України з питань теле-
бачення і радіомовлення».

2. Додаток до розпорядження викласти в такій редакції:
«Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України  
від 10 травня 2018 р. № 309  

(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 24 листопада 2021 р. № 1500-р)

ПЕРЕЛІК 
адміністративно-територіальних одиниць, в яких шляхом наземного ефірного 
аналогового та/або цифрового мовлення поширюються програми держави-

агресора та може здійснюватися тимчасове мовлення з використанням 
радіочастотного ресурсу України, в тому числі аналогове мовлення, на підставі 

дозволу, виданого Національною радою України з питань телебачення  
і радіомовлення

Донецька область
Бахмутський район
Волноваський район
Горлівський район
Донецький район
Кальміуський район
Краматорський район
Маріупольський район
Покровський район

Луганська область
Алчевський район
Довжанський район
Луганський район
Ровеньківський район
Сватівський район
Сєвєродонецький район
Старобільський район
Щастинський район

Херсонська область
Генічеський район — у складі затверджених Кабінетом Міністрів України терито-

рій Генічеської міської, Новотроїцької селищної територіальних громад
Каховський район — у складі затверджених Кабінетом Міністрів України терито-

рій Асканії-Нової селищної, Присиваської сільської, Хрестівської сільської, Чаплин-
ської селищної територіальних громад

Скадовський район».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 листопада 2021 р. № 1493-р 
Київ

Про початок діяльності  
Бюро економічної безпеки

Погодитися з пропозицією Бюро економічної безпеки про початок його діяльності 
та можливість виконання зазначеним Бюро функцій та завдань щодо протидії право-
порушенням, що посягають на функціонування економіки держави.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 листопада 2021 р. № 1505-р 
Київ

Про передачу єдиного майнового комплексу 
державного підприємства «Державний 

інститут проектування міст «Містопроект»  
м. Львів» до сфери управління  
Міністерства розвитку громад  

та територій
Передати єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державний ін-

ститут проектування міст «Містопроект» м. Львів» (код згідно з ЄДРПОУ 02497909) із 
сфери управління Фонду державного майна до сфери управління Міністерства роз-
витку громад та територій.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 листопада 2021 р. № 1507-р 
Київ

Про внесення пропозицій щодо внесення 
змін до персональних спеціальних 

економічних та інших обмежувальних 
заходів (санкцій)

1. У зв’язку з набранням законної сили постанов Шостого апеляційного ад-
міністративного суду від 8 червня 2021 р. № 640/7408/20 та від 29 червня 2021 р.  
№ 640/7728/20 схвалити та внести у місячний строк на розгляд Ради національної 
безпеки і оборони України пропозиції щодо внесення у додаток 1 до рішення Ра-
ди національної безпеки і оборони України від 21 червня 2018 р. «Про застосуван-
ня та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежуваль-
них заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 21 червня 
2018 р. № 176, — із змінами, внесеними згідно з рішеннями Ради національної без-
пеки і оборони України від 19 березня 2019 р., від 14 травня 2020 р. та від 23 берез-
ня 2021 р., таких змін:

позицію 1590 виключити;
позицію 1601 виключити. 
2. Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Міністерству внутрішніх справ 

за участю Національного банку, Служби безпеки та інших державних органів відпо-
відно до компетенції забезпечити виконання рішення Ради національної безпеки і 
оборони України про внесення змін до персональних спеціальних економічних та ін-
ших обмежувальних заходів (санкцій). 

3. Міністерству закордонних справ після набрання чинності рішенням Ради наці-
ональної безпеки і оборони України про внесення змін до персональних спеціальних 
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) поінформувати компетентні 
органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав з метою 
розгляду ними питання щодо вжиття аналогічних заходів (санкцій).
 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

початок об 11-00 14 грудня 2021 року; 
початок об 11-00 22 грудня 2021 року; 
початок об 11-00 19 січня 2022 року;
початок об 11-00 26 січня 2022 року;
початок об 11-00 15 лютого 2022 року;
початок об 11-00 02 березня 2022 року;
початок об 11-00 09 березня 2022 року;  
початок об 11-00 16 березня 2022 року;  
початок об 11-00 23 березня 2022 року;
початок об 11-00 30 березня 2022 року;  

початок об 11-00 06 квітня 2022 року;
початок об 11-00 13 квітня 2022 року;
початок об 11-00 19 квітня 2022 року;  
початок об 11-00 27 квітня 2022 року;  
початок об 11-00 11 травня 2022 року;
початок об 11-00 18 травня 2022 року;  
початок об 11-00 19 травня 2022 року;
початок об 11-00 25 травня 2022 року;
початок об 11-00 26 травня 2022 року.

В провадженні Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області перебуває обвинуваль-
ний акт у кримінальному провадженні, внесено-
му до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 62020050000000442 від 06 березня 2020 року за 
обвинуваченням Струкова Павла Васильовича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-З КК України.

Суд викликає обвинуваченого Струкова Павла Ва-
сильовича, 20.03.1973 р.н., який зареєстрований за 
адресою: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Адам-
ця, буд. 56, кв. 4, для участі в підготовчому судово-
му засіданні, яке відбудеться 16 грудня 2021 року о 
13 годині 00 хвилин, у приміщенні Костянтинівсько-
го міськрайонного суду Донецької області за адре-
сою: 85110, м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 157, 
корпус 2, зал судового засідання № 7.

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим 
та оголошення його у міждержавний та/або міжна-
родний розшук є підставою для здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування чи спеціального су-
дового провадження.

Справа розглядатиметься суддею Орчелота А. В.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Го-
голінського Сергія Олександровича, 31.08.1971 р.н. 
(останнє відоме міcце проживання: АР Крим, м. Се-
вастополь, вул. Корабельна 3, кв. 2), який обвинува-
чується у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться в приміщенні су-
ду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потє-
хіна, 14- а, зал № 39 об 11 годині 30 хвилин 16 груд-
ня 2021 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу. З 
моменту опублікування даного оголошення обвину-
вачений вважається належним чином повідомлений 
про місце, дату і час судового засідання.

Головуючий суддя Дідик М. В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Сидоренка Олександра Івановича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 14.12.2021 о 12:30 год. в 
приміщенні Оболонського районного суду м. Києва, 
за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка. 2-Є, 9 ка-
бінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-
ного, 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 Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя Жежера О. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає 
Петюшеву Нану Миколаївну, як обвинувачену на 15 
год. 30 хв. 16 грудня 2021 року у справі за обвину-
ваченням Петюшевої Нани Миколаївни, 18.03.1958 
року народження, у вчиненні кримінального право-
порушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 
24.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження. 

Суддя Бірса О. В.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Бражніка Ігоря Сергійовича, 21.04.1986 
року народження (місце реєстрації: АР Крим, м. Се-
вастополь, вул. Меньшикова, 19, кв. 34) у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України у судове засідання, яке відбудеть-
ся 16 грудня 2021 о 12 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 
313 під головуванням судді Казмиренко Л. B.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого  
до суду

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що 
16.12.2021 року о 09 год. 00 хв. буде проводитися під-
готовче судове засідання у кримінальному провадженні  
№ 420141103500004228 по обвинуваченню Ососкова 
Олексія Анатолійовича, 18.09.1978 р.н., у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111,  
ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Осо-
сков Олексій Анатолійович.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13,  
каб. 17.

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

Суддя А. В. Скуба

Повістка про виклик обвинуваченого  
до суду

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що 
16.12.2021 року о 09 год. 30 хв. буде проводитися під-
готовче судове засідання у кримінальному провадженні  
№ 22021000000000220 по обвинуваченню Зубарєва Ан-
дрія Миколайовича, 23.08.1983 р.н., у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27,  
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений  
Зубарєв Андрій Миколайович.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13,  
каб. 17.

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

Суддя Скуба А. В.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Чеснокова Олександра Євгеновича, 12.08.1966 
року народження (останнє відоме місце проживання: 
вул. Маринеско, 5, кв. 5, м. Севастополь) у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27,  
ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, 
ч. 2 ст. 437 КК України у судове засідання, яке відбудеть-
ся 14 грудня 2021 року о 15 год. 40 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 404, під го-
ловуванням судді Кітова О. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Баталіна Олександра Сергійовича, 29.07.1946 
року народження (останнє відоме місце проживання: 
АР Крим, м. Сімферополь, вул. Декабристів, 14, кв. 10) у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України 
у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 08 годи-
ні 55 хвилин 16.12.2021 р.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 307 під го-
ловуванням судді Бузунко О. А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матеріали кримінального провадження, вне-
сеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 52018000000000215 від 14 березня 2018 року за об-
винуваченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 02 лютого 2021 року по-
становлено здійснювати спеціальне судове провадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням 
Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 
КК України, Ведути Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 191 КК України. 

У зв’язку з чим Голобородько Ігор Валентинович, громадянин України, 26.06.1975 року народження, уро-
дженець м. Жовті Води Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє відоме місце  проживання: вул. 
Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судове засідання, яке відбудеться 
23 грудня 2021 року о 14 годині 00 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект 
Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), та Ведута Ігор Володимирович, громадянин України, 29.10.1963 
року народження, уродженець м. Жовті Води Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє відоме 
місце  проживання: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 52210, який об-
винувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликаєть-
ся в судове засідання, яке відбудеться 23 грудня 2021 року о 14 годині 00 хвилин у приміщенні Вищого ан-
тикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), головуючий суддя:  
Крук Є. В., Кравчук О. О., Білоус І. О. 

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

На розгляді в Куйбишевському районному суді 
Запорізької області перебуває кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Цикала С. В. у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст.258-3 КК України, по якому, відповідно до ухвали 
Куйбишевського районного суду Запорізької облас-
ті від 04.02.2021 року у справі № 319/98/21 (прова-
дження № 1-кп/319/42/2021), призначено підготовче 
судове засідання.

Суддя Куйбишевського районного суду Запорізь-
кої області Мальований В. О. викликає обвинува-
ченого Цикала Сергія Володимировича, 05.06.1965 
р.н., уродженця м. Жданівка Донецької області, про-
живаючого за адресою: вул. Пушкіна, буд. 44, кв. 55, 
м. Торез Донецької області для участі в підготовчо-
му судовому засіданні у кримінальному проваджен-
ні, внесеному до ЄРДР за № 22018180000000104 
від 28.01.2021 року, яке відбудеться о 15-30 год. 21 
грудня 2021 року в залі засідань № 1 Куйбишевсько-
го районного суду Запорізької області за адресою: 
вул. Центральна, 26-а, смт Більмак Запорізької об-
ласті. 

Поважні причини неприбуття особи на виклик до 
суду передбаченні ст. 138 КПК України. 

Головуючий у справі суддя Мальований В. О.

Токмацький районний суд Запорізької облас-
ті викликає обвинувачених Малову Катерину Вале-
ріївну, 27.02.1980 р.н. (зареєстроване місце прожи-
вання: м. Донецьк, вул. Севастопольська, 65, місце 
фактичного проживання: м. Донецьк, вул. Текстиль-
ників, 11, кв. 21) та Павленко Катерину Олександрів-
ну, 17.04.1986 р.н. (зареєстроване місце проживан-
ня: м. Донецьк, вул. Топчієва, 70, місце фактично-
го проживання: м. Донецьк, проспект Ленінський, 1а, 
кв. 47) у судове засідання для здійснення спеціаль-
ного судового провадження у кримінальному прова-
дженні № 22017060000000053 від 07.12.2017 (справа 
№ 296/10126/17) за обвинуваченням Малової К. В. та 
Павленко К. О. у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке 
відбудеться 24.12.2021 року о 09-00 год. в залі су-
дового засідання за адресою: Запорізька область,  
м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки об-
винувачених Малової К. В. та Павленко К. О. кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за їх від-
сутності. Колегія суддів: головуючий суддя Андру-
щенко О. Ю., судді: Погрібна О. М., Новікова Н. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрювана Надьон Зінаїда Гаврилівна, 
22.07.1947 р.н., зареєстрована за адресою: м. Лу-
ганськ, вул. Прохолодна, 5, в порядку ст.ст. 133, 135 
КПК України викликається на 10 год. 14.12.2021, 
15.12.2021 та 16.12.2021 до СВ 3 управління ГУ СБУ в 
Донецькій та Луганській областях (тел. 0645268110) 
за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. 
Федоренко, 21, каб. 105а, для допиту як підозрюва-
ної та проведення інших процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні № 22017130000000029 від 
17.02.2017. Наслідки та поважні причини непри-
буття особи на виклик визначені ст.ст.138-139 КПК  
України. 

Слідчий Юрій КОМПАНІЄЦЬ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрювана Жигуліна Ніна Георгіївна, 28.11.1970 
р.н., зареєстрована за адресою: Луганська обл., Ста-
робільський р-н, с. Рогове, вул. Вишнева, 19, в по-
рядку ст.ст. 133, 135 КПК України викликається на 
10 год. 14.12.2021, 15.12.2021 та 16.12.2021 до СВ 3 
управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській облас-
тях (тел. 0645268110) за адресою: Луганська обл.,  
м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 21, каб. 105а, 
для допиту як підозрюваної та проведення інших 
процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22018130000000319 від 14.09.2018. Наслідки та 
поважні причини неприбуття особи на виклик визна-
чені ст.ст.138-139 КПК України. 

Слідчий Єгор КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Жигулін Віктор Андрійович, 
06.05.1961 р.н., зареєстрований за адресою: Луган-
ська обл., Старобільський р-н, с. Рогове, вул. Ви-
шнева, 19, в порядку ст.ст. 133, 135 КПК України 
викликається на 09 год. 14.12.2021, 15.12.2021 та 
16.12.2021 до СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та 
Луганській областях (тел. 0645268110) за адресою: 
Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 
21, каб. 105а, для допиту як підозрюваного та про-
ведення інших процесуальних дій у кримінальному 
провадженні № 22018130000000319 від 14.09.2018. 
Наслідки та поважні причини неприбуття особи на 
виклик визначені ст.ст.138-139 КПК України. 

Слідчий Єгор КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ОДЕСА ДЕЛЮКС», код ЄДРПОУ 40118848 (далі імену-
ється — Товариство) повідомляє, що єдиним учасником 
Товариства прийнято рішення про припинення Товари-
ства шляхом його ліквідації, у добровільному порядку, 
відповідно до чинного законодавства України.

Вимоги кредиторів приймаються у письмовій формі 
протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлен-
ня про рішення Учасника щодо припинення Товариства 
шляхом його ліквідації, у добровільному порядку,  на 
порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Мі-
ністерством юстиції України в Порядку надання відомос-
тей з Єдиного державного реєстру. Заявлені кредитора-
ми вимоги приймаються у письмовій формі за місцезна-
ходженням Товариства: Україна, 03680, місто Київ, вули-
ця Червоноармійська, будинок 72, офіс 2.

Ліквідатор ТОВ «ОДЕСА ДЕЛЮКС»  
О. М. ЧИСТОПУГОВ

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачених:
ЗІНЧЕНКА Сергія Павловича, АБРОСЬКІНА Павла Михайловича та ЯНІШЕВСЬКОГО Олега Вікторовича, (к/п  

№ 42014000000000709), обвинувачених у вчиненні злочину, передбачених ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365; ч. 4 ст. 41, ч. 3 
ст. 258; ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2  
ст. 262, ч. 1 ст. 263 КК України, для розгляду кримінального провадження та повідомляє, що судовий розгляд по су-
ті відбудеться:

в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-а, каб. 603 
(або зал № 61)

Додатково повідомляємо вказаних обвинувачених про здійснення щодо них спеціального судового проваджен-
ня на підставі ухвали суду від 02 червня 2021 року (ідентифікатор пошуку в Реєстрі судових рішень - 759/21358/20, 
а також про завершення стадії доповнень до судового розгляду, здійснення у січні 2022 року стадії допиту обвину-
вачених, завершення перевірки фактичних обставин доказами та здійснення у подальшому судових дебатів. Крім 
того, судом присяжних надано стороні захисту можливість на стадії допиту обвинувачених реалізувати право обви-
нувачених ЗІНЧЕНКА С.П., АБРОСЬКІНА П.М. та ЯНІШЕВСЬКОГО О.В. за їх бажанням надати показання суду з при-
воду висунутого обвинувачення у будь-якій прийнятній для вказаних осіб та їх захисників спосіб звернення до суду, 
в тому числі з використанням будь-яких технічних засобів дистанційного відеозв’язку за умов можливості їх іден-
тифікації.

У разі неявки обвинувачених до суду дане оголошення вважається належним повідомленням.
Суддя С. І. Дячук

В провадженні Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області перебуває обвинуваль-
ний акт у кримінальному провадженні, внесено-
му до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22018060000000028 від 26 липня 2018 року у кри-
мінальному провадженні за обвинуваченням Васи-
ленка Олега Миколайовича у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 260 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Василенка Олега 
Миколайовича, 15.04.1963 р.н., який зареєстрова-
ний за адресою: Донецька область, м. Макіївка, м-н 
Сонячний, буд. 11, кв. 175, для участі в підготовчому 
судовому засіданні, яке відбудеться 16 грудня 2021 
року о 09 годині 00 хвилин, у приміщенні Костянти-
нівського міськрайонного суду Донецької 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 його у міждержавний та/або міжна-
родний розшук є підставою для здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування чи спеціального су-
дового провадження.

Справа розглядатиметься суддею Орчелота A. B.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 9 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0  -5 +2  -3 Черкаська 0  +5 0  +5
Житомирська -3  -8 0  -5 Кіровоградська 0  +5 +3  +8
Чернігівська 0  -5 -2  +3 Полтавська 0  +5 0  +5
Сумська -2  +3 0  +5 Дніпропетровська +3  +8 +3  +8
Закарпатська -1  -6 +1  +6 Одеська 0  +5 +3  +8
Рівненська -3  -8 0  -5 Миколаївська +3  +8 +3  +8
Львівська -5  -10 +2  -3 Херсонська +3  +8 +3  +8
Івано-Франківська -5  -10 0  -5 Запорізька +3  +8 +3  +8
Волинська -3  -8 0  -5 Харківська +3  +8 +3  +8
Хмельницька -3  -8 +2  -3 Донецька +3  +8 +5  +10
Чернівецька -5  -10 +2  -3 Луганська +3  +8 +5  +10 
Тернопільська -3  -8 0  -5 Крим +3  +8 +6  +11
Вінницька +1  -4 -2  +3 Київ -1  -3 -1  +1
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До цього випадку гіпопотами не страждали на коронавірус

У французів є свій Дональд Трамп
ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА. 

На ультраправого кандида-
та у президенти Франції Ері-
ка Земмура було скоєно напад 
під час його першого передви-
борчого мітингу. Це сталося то-
ді, коли 63-річний політик про-
дирався крізь натовп до сцени. 
У цей момент якийсь чоловік 
схопив кандидата у президен-
ти за шию. Проте у ситуацію 
вчасно втрутилися співробіт-
ники служби безпеки. Місцеві 
ЗМІ повідомляють, що під час 
інциденту Ерік Земмур травму-
вав зап’ясток. Речник політи-
ка заявив газеті Le Figaro, що 
його партія Reconquête (відво-
ювання) планує подати юри-
дичну скаргу проти нападни-
ка, і відзначив «надзвичайну 

мужність», із якою Ерік Земмур 
тримався під час інциденту. 

Коротка сутичка не стала на 
заваді зустрічі з виборцями. Та 
коли політик почав виступ, йо-
го прихильники намагалися 
напасти на опонентів Земмура, 
які одягли футболки з антира-
систськими гаслами. 

«Якщо я переможу на цих 
виборах, це буде не чергова 
ротація влади, а відвоювання 
найвеличнішої країни, — ска-
зав Земмур у промові. Він кри-
тично відгукнувся про політич-
ні еліти та масмедіа Франції: 
— Я єдиний захищаю свободу 
думки, свободу слова», — зая-
вив він і відкинув звинувачення 
у фашизмі й расизмі на свою 
адресу.

Ерік Земмур, який здобув 
славу французького Дональ-
да Трампа за радикальні ви-
словлювання й звинувачення 
у сексуальних домаганнях, — 
колишній журналіст, відомий 
суперечливими поглядами на 
проблеми мігрантів і Другу сві-
тову війну. Політик має єврей-
сько-алжирське походження, 
та це не заважає йому ствер-
джувати, що в часи Другої сві-
тової війни французька влада 
захищала євреїв від нацистів, 
хоч насправді тогочасний кола-
бораціоністський уряд Франції, 
відомий як режим Віші, відпра-
вив тисячі французьких євреїв 
у нацистські табори смерті.

Ерік Земмур офіційно ого-
лосив про свій намір балоту-

ватися на президентських ви-
борах 2022 року минулого тиж-
ня. Так він кинув виклик незмін-
ній лідерці ультраправих Марін 
Ле Пен. Політик назвав свою 
партію Reconquête і це, за йо-
го словами, має асоціюватися з 
періодом історії, відомим як Ре-
конкіста — війна християн про-
ти мусульманських завойовни-
ків на Піренейському півостро-
ві в середньовіччі.

Опитування громадської 
думки у Франції свідчать, що 
більшість французів готові 
віддати свої голоси за чинно-
го президента Еммануеля Ма-
крона. Хоч аналітики вважа-
ють, що підсумки президент-
ських перегонів ще не визна-
чені і можуть бути сюрпризи. 

З’явився тест, який уміє відрізняти 
коронавірус від грипу

ПАНДЕМІЯ. Швейцарська 
транснаціональна медична 
компанія Roche оголосила, 
що почала виробництво но-
вого швидкого тесту на анти-
ген, за яким можна визначити, 
яким вірусом інфіковано лю-
дину: COVID-19 чи сезонним 
грипом. Адже обидва ці захво-
рювання мають дуже подібні 
симптоми.

Тест призначено для того, 
щоб його проводив медичний 
працівник, тому він не буде до-
ступним у широкому прода-
жу для проведення самотес-
тування. Він показуватиме ре-
зультат за тридцять хвилин, 
про це компанія Roche повідо-
мила у пресрелізі. 

«Дуже важливо, щоб лікар 
міг отримувати оперативну ін-

формацію, інфіковано пацієн-
та коронавірусом чи грипом, 
особливо з огляду на те, що 

чергова хвиля пандемії збіга-
ється із сезонним зростанням 
захворюваності на грип», — 

заявив генеральний директор 
Roche Diagnostics Томас Ши-
некер.

Комбінований швидкий тест 
на антиген дасть змогу гаран-
тувати, що медичні працівни-
ки вчасно почнуть правильне 
лікування й ухвалюватимуть 
відповідні рішення про каран-
тин та інші епідеміологічні за-
ходи. Тест здатний відрізнити 
коронавірусну інфекцію від ін-
фекцій вірусів грипу А та В в 
пацієнтів, чиї симптоми нага-
дують ці два захворювання. 
У пресрелізі повідомлено, що 
цей тест на антиген може ви-
являти новий варіант корона-
вірусу Оmicron. Очікують, но-
ві тест-системи будуть доступ-
ні у медичних закладах Євро-
пи із січня 2022 року. 

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

Скриньку з коштовностями було загублено понад 50 років тому під час однієї з 
авіакатастроф над Монбланом

Бегемоти теж 
хворіють на COVID-19

У СВІТІ ТВАРИН. Двох бегемотів із зоопарку бельгій-
ського міста Антверпен помістили на карантин після того, як 
з’ясувалося, що вони захворіли на коронавірусну недугу. Про 
це повідомило видання Brussels Times. Не відомо, від кого бе-
гемотихи 14-річна Імані та 41-річна Гермієн підхопили коронаві-
рус, оскільки у працівників, які їх доглядають, його не виявили. 
Зазвичай бегемоти мають вологі носи, однак ветеринари вирі-
шили протестувати тварин, коли помітили, що вони чхають і в 
них тече мокротиння.

Працівники Антверпенського зоопарку стверджують, що 
тварини почуваються добре, у них лише нежить. Але в зоопар-
ку діятимуть посилені карантинні обмеження доти, доки беге-
моти не одужають і їхні тести на коронавірус не покажуть нега-
тивний результат. Вольєр з тваринами закрили для відвідува-
чів. А працівників, які їх доглядають, зобов’язали носити маски 
й окуляри, дезінфікувати взуття перед будь-яким контактом із 
тваринами і щодня робити швидкі тести на коронавірус.

«Наскільки мені відомо, це перше зареєстроване заражен-
ня тварин цього виду, — сказав головний ветеринар антвер-
пенського зоопарку Френсіс Веркаммен. — Досі вірус виявля-
ли здебільшого у людиноподібних мавп і котів». Він розповів, 
що торік, коли стало відомо, що тварини можуть заражатися 
від людей коронавірусом, усіх у зоопарку протестували, але 
тоді жодного захворювання на COVID-19 серед представників 
фауни не виявили. 

Законослухняний альпініст отримав  
150 тисяч євро

ПОРЯДНІСТЬ. Французь-
кий альпініст, який вісім років 
тому знайшов на горі Монблан 
скриньку зі смарагдами, сапфі-
рами та рубінами, отримав ви-
нагороду за свою чесність. На 
коробці був напис «Зробле-
но в Індії». Тому в поліції, куди 
чесний альпініст відніс знахід-
ку, припустили, що коштовнос-
ті належали одному з пасажи-
рів індійського літака, який роз-
бився над Монбланом більш 
ніж пів століття тому.

Згідно із законами Франції, 
якщо власники загубленої речі 
не знаходяться протягом вось-
ми років, то її чи її вартість ді-
лять порівну між державою й 
тим, хто її знайшов. Влада ко-
муни Шамоні, до якої нале-
жить Монблан, чекала вісім ро-
ків, сподіваючись що родичі чи 
спадкоємці таємничого влас-
ника скриньки заявлять про 
свої права на коштовності. Але 
вони так і не знайшлися. Екс-
перти оцінили вартість коштов-
них каменів у 300 тисяч євро. 
Тож порядному альпіністові як 
винагорода дісталося 150 ти-
сяч євро. Про це агентству FP 

розповів мер комуни Шамоні 
Ерік Фурньє і похвалив альпі-
ніста за законослухняність.

Над Монбланом минуло-
го століття розбилися два ін-
дійські літаки. У катастрофі  
1950 року загинуло 48 лю-

дей, 1966-го — 117. Французь-
ка влада припускає, що ко-
штовності належали пасажи-
рові другого лайнера, який ле-
тів із Бомбея (нині Мумбаї) до 
Нью-Йорка. Після цих двох ка-
тастроф альпіністи тривалий 

час знаходили на Монблані 
людські кістки й речі з бага-
жу загиблих. 2012 року на схи-
лах гори знайдено мішок із ди-
пломатичною поштою з Індії. У 
ньому були газети 1966-го, ка-
лендарі й приватні листи.

Лікарі визначатимуть захворювання за пів години
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