
 ЦІНА ДОГОВІРНА 
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 8 вересня 2021 року
USD 26.7317 EUR 31.7091 RUB 3.6489 / AU 48453.34 AG 652.04 PT 27141.23 PD 64086.31

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

Уповноважений Верховної Ради з прав людини  
про надію на вплив міжнародної спільноти в питанні 
звільнення наших громадян

Парламентський 
екватор

ДО РОБОТИ. «Нова сесія Верховної Ради відрізнятиметься від 
інших, адже ми перебуваємо на екваторі — це фактично полови-
на нашої каденції. А на екваторі, як відомо, завжди гаряче. Та я 
сподіваюся, що здоровий глузд і бажання розвивати нашу держа-
ву переможуть», — на цьому наголосив Голова Верховної Ради 
Дмитро Разумков під час відкриття VI сесії ВР XI скликання. Вона 
розпочалася за наявності в залі 285 народних депутатів. У засі-
данні взяли участь Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, члени уряду, 
керівники центральних органів влади, судової гілки влади, голови 
дипломатичних представництв іноземних держав.

Пріоритети роботи ВР — поліпшення соціальних умов життя 
громадян і вирішення тарифного питання. Триватиме й боротьба 
з коронавірусною хворобою COVID-19, забезпечення медиків і па-
цієнтів усім необхідним. А до 15 вересня ВР має отримати від уря-
ду проєкт головного кошторису країни на 2022 рік і якісно доопра-
цювати його в комітетах.

«Нам усім у цій залі відповідати перед українцями, які нас сю-
ди обрали», — наголосив Дмитро Разумков, закликавши всі гілки 
влади до конструктивної співпраці. 

ЛЮДМИЛА ДЕНІСОВА:

ЦИФРА ДНЯ

 31 614,5 млн 
доларів США (в еквіваленті) становили 

на 1 вересня міжнародні резерви 
України. Це рекорд останніх дев’яти 

років, за даними НБУ  

«Треба наголошувати на 
будь-яких майданчиках, під 

час будь-яких перемовин, 
звертатися із заявами  

про те, що свавілля  
у Криму триває».

Ринок сільгоспземель: 
два місяці поступу 

АГРАРНА РЕФОРМА. Зростання кількості угод  
із купівлі-продажу свідчить про посилення довіри учасників 
до аграрної реформи
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Сумський обласний центр 
екстреної медицини став 
справжнім помічником і 
рятівником десятків тисяч 
пацієнтів краю

МЕДИЧНА РЕФОРМА

Про науковий підхід до боротьби 
з вірусами, що вражають дерева і 
кущі, «Урядовому   кур’єру» розповів 
директор Інституту садівництва НААН 
України академік Ігор Гриник
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ЦИТАТА ДНЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Центральної виборчої комісії  

від 23 квітня 2012 року № 76  
(зі змінами, внесеними постановами Центральної виборчої комісії  

від 27 березня 2014 року № 93, від 27 серпня 2014 року № 818)
РОЗ’ЯСНЕННЯ 

Центральної виборчої комісії щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, 
організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам товарів (крім товарів, що містять 

візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вартість таких 
товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, 
цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого 

підкупу) під час проведення проміжних виборів народних депутатів України  
31 жовтня 2021 року

Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з вибо-
рів народних депутатів України, що відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів 

України» передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що 
не суперечать Конституції України та законам України. 

Разом з тим, згідно з частиною чотирнадцятою статті 74 Закону України «Про вибори народних 
депутатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням 
виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів 
(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вар-
тість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, 
цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. 

Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання виборцям, за-
кладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам коштів або безоплатно чи 
на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших мате-
ріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосу-
вати за певну політичну партію чи кандидата у народні депутати України або згадуванням назви пар-
тії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців. 

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притягаються до 
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом. 
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оголошення

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Капітал Джірінг» ідентифікаційний 
код в ЄДРЮОФОПГФ 40091114, що зареєстроване за законодавством України та знаходиться за адресою 
— 04060, Україна, м. Київ, вул. Ольжича, буд. 27/22, офіс 2 (тел.: +380 (73) 048-61-58, e-mail: fk.capital.
gearing@gmail.com) — юридична особа, яка набула майнові права на векселі та звернулась до суду з зая-
вою про визнання їх недійсними і про відновлення її прав на втрачені цінні папери. Обставини, за яких були 
втрачені векселі: на момент продажу майнових прав у попереднього векселедержателя ПАТ «Український 
бізнес банк» були відсутні оригінали бланків векселів з огляду на їх знаходження в зоні проведення опера-
ції Об’єднаних сил (далі — Зона ООС), тобто прості векселі серії АА№1579694, АА№1579695, АА№1579696, 
АА№1579697 станом на дату офіційного визнання окремих районів Донецької та Луганської областей тим-
часово окупованими територіями (17 березня 2015 року) перебували в ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» 
адреса місцезнаходження якого відноситься до тимчасово окупованих, а саме: Донецька обл., місто До-
нецьк, вул. Артема, буд. 125.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Офісний центр «Сапфір» (далі — векселедавець, емітент, 
ТОВ «Офісний центр «Сапфір»), ідентифікаційний код в ЄДРЮОФОПГФ — 36061644, що зареєстроване за 
законодавством України та знаходиться за адресою — Україна, 01010, місто Київ, провулок Хрестовий, бу-
динок 2, яке до 2016 року мало назву ТОВ «УКРАЇНСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА» є ви-
давником наступних векселів:

Вид векселя — вексель простий;
Номера бланків — АА№1579694, АА№1579695, АА№1579696, АА№1579697;
Суми векселів: вексель серії АА№1579694 — 500 000,00 грн., вексель серії АА№1579695 — 500 000,00 

грн., вексель серії АА№1579696 — 500 000,00 грн. та вексель серії АА№1579697 — 762 172,66 грн.; 
Місцем складання — місцем проживання векселедавця 01010, місто Київ, провулок Хрестовий, буди-

нок 2.
Строк та місце платежу — місце, де видано документ, вважається місцем платежу, а строк — за 

пред’явленням.
Векселедавцем за зазначеними вище векселями — є Товариство з обмеженою відповідальністю «ОФІС-

НИЙ ЦЕНТР «САПФІР».
Попереднім векселедержателем за векселями АА№1579694, АА№1579695, АА№1579696, АА№1579697 

було Публічне акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК».
Відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 07 липня 2021 року по справі  

№ 757/35553/21-ц (суддя Хайнацький Є. С.) викликається держатель зазначених вище втрачених векселів. 
Держателю вказаних векселів у тримісячний строк з дати опублікування оголошення пропонується повідо-
мити Печерський районний суд м. Києва (м. Київ, вул. Володимирська, 15) про свої права на зазначені вище 
векселі. Держателю заборонено здійснювати будь-які операції за зазначеними вище втраченими простими 
векселями. Держателю втрачених векселів на пред’явника встановлено строк три місяці з дати розміщення 
публікації для подання векселів та заяви про те, що він є їх держателем. З дати постановлення ухвали зу-
пинено перебіг усіх строків щодо обігу втрачених векселів, встановлених законодавством про обіг векселів.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Бойко Іван Дмитрович, 18.03.1978 р.н., громадя-
нин України, Чернігівська область, м. Ніжин, прову-
лок Вересневий, 2-в, відповідно до ст.ст. 133, 135 
КПК України викликається із захисником 13.09.2021 
на 10 год. до Державного бюро розслідувань у каб. 
№ 609 по вул. Борисоглібська, 18, м. Київ для допи-
ту, проведення інших процесуальних та слідчих дій у 
кримінальному провадженні № 42016000000002850 
від 13.10.2016.

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття зазначені у ст.ст. 138-139 КПК України.

Слідчий ДБР І. Хоненко 
тел. 365-40-00

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Комісарук Олексій Олексійович, 08.07.1975 р.н., 
громадянин України, м. Київ, вул. Г.Дніпра, 51/138, 
відповідно до ст.ст. 133, 135 КПК України виклика-
ється із захисником 13.09.2021 на 10 год. до Держав-
ного бюро розслідувань у каб. № 609 по вул. Бори-
соглібська, 18, м. Київ для допиту, проведення інших 
процесуальних та слідчих дій у кримінальному про-
вадженні № 42016000000002850 від 13.10.2016.

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття зазначені у ст.ст. 138-139 КПК України.

Слідчий ДБР І. Хоненко 
тел. 365-40-00

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Максюра Станіслав Миколайович, 25.06.1985 р.н., 
громадянин України, Чернігівська область, м. Ніжин, 
вул. Сонячна, 15, відповідно до ст.ст. 133, 135 КПК 
України викликається із захисником 13.09.2021 на 10 
год. до Державного бюро розслідувань у каб. № 609 
по вул. Борисоглібська, 18, м. Київ для допиту, про-
ведення інших процесуальних та слідчих дій у кри-
мінальному провадженні № 42016000000002850 від 
13.10.2016.

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття зазначені у ст.ст. 138-139 КПК України.

Слідчий ДБР І. Хоненко 
тел. 365-40-00

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Потороча Олександр Петрович, 06.07.1967 р.н., 
громадянин України, Чернігівська область, м. Ніжин, 
вул. Семашко, 12/19, відповідно до ст.ст. 133, 135 
КПК України викликається із захисником 13.09.2021 
на 10 год. до Державного бюро розслідувань у каб. 
№ 609 по вул. Борисоглібська, 18, м. Київ для допи-
ту, проведення інших процесуальних та слідчих дій у 
кримінальному провадженні № 42016000000002850 
від 13.10.2016.

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття зазначені у ст.ст. 138-139 КПК України.

Слідчий ДБР І. Хоненко 
тел. 365-40-00

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення 

загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства 
«Камінь-Каширський консервний завод» 

ЄДРПОУ 05383767
ПАТ «Камінь-Каширський консервний завод» (далі по тексту Товариство), повідомляє про проведення загальних 

зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «22» жовтня 2021 року об 11 годині 00 хвилин за адресою місцезна-
ходження Товариства: 44500, Волинська обл., м. Камінь- Каширський, вул. Ковельська, 114.

Початок реєстрації акціонерів для участі у зборах: 10 год. 30 хв.
Закінчення реєстрації: 11 год.00 хв.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу.
Питання порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії для проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про зміну видів дяльності Товариства.
4. Прийняття рішення про припинення діяльності Публічного акціонерного товариства «Камінь- Каширський кон-

сервний завод» шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю «Камінь-Каширський кон-
сервний завод».

5. Затвердження плану перетворення Публічного акціонерного товариства «Камінь-Каширський консервний завод».
6. Затвердження порядку та умов обміну акцій у статутному капіталі Публічного акціонерного товариства «Ка-

мінь-Каширський консервний завод» на частки Товариства, що створюється.
7. Затвердження порядку та умов викупу акцій у акціонерів у відповідності до умов проведення перетворення-ре-

організації.
8. Обрання комісії з припинення Публічного акціонерного товариства «Камінь-Каширський консервний завод».
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-

го, за адресою: м.Камінь-Каширський, вул.Ковельська, 14, у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 10:00 години 
до 17:00 години. В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем проведення зборів.

Повістка про виклик підозрюваного. 

На підставі ст. 133, 135 КПК України викликається 
підозрюваний Хачикян Ваче Сергойович, 07.10.1992 
р.н., зареєстрований за адресою: АР Крим, м. Фео-
досія, вул. Енгельса, буд. 30, 13.09.2021 об 11 год. 
00 хв. та 14.09.2021 об 11 год. 00 хв., до слідчого 
третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дні-
прі) Територіального управління Державного бюро 
розслідувань, розташованого у м. Полтаві, Міняйла 
В’ячеслава Валерійовича, за адресою: вул. Староко-
зацька, 52, м. Дніпро (2 поверх) для участі у допиті 
в якості підозрюваного у кримінальному проваджен-
ні № 42015040630000069 від 29.05.2015 за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 408 КК України та проведенні інших слідчих (про-
цесуальних) дій. 

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття вказані в ст.ст. 138, 139 КПК України, у тому 
числі: можливість застосування приводу та здійснен-
ня спеціального досудового розслідування. 

Кролевецький районний суд Сумської області від-
повідно до ч. 3 ст.323 КПК України викликає МА-
ЧУЛЬСЬКОГО Василя Миколайовича, 22 червня 1978 
року народження, уродженця с. Обтове Кролевець-
кого району Сумської області, громадянина України, 
зареєстрованого за адресою м. Кролевець, вул. Ми-
ру, 25/7 Сумської області, місце фактичного прожи-
вання: м. Кролевець, вул. Виноградова, 113 Сумської 
області, як обвинуваченого по справі № 579/2019/20 
пров. 1-кп/579/76/21 за обвинуваченням Мачуль-
ського В. М. у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1  
ст. 209 КК України.

Справа призначена до розгляду на 16 вересня 
2021 року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні Кро-
левецького районного суду Сумської області за адре-
сою м. Кролевець Сумської області, вул. Франка, 13.

Суд повідомляє, що за адресою зареєстровано-
го місця проживання Мачульського В. М. направле-
но судову повістку про виклик до суду. У випадку не-
явки відповідача в судове засідання це оголошення 
та направлена повістка вважаються належним пові-
домленням, і справа буде розглянута за відсутності 
Мачульського В. М. у порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя В. М. Придатко

ОГОЛОШЕННЯ 
щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК»

Номер лота: GL31N020648
Короткий опис активів  
(майна) в лоті: 

Дизель-Генератор модель Р-110Е, 
інв.№53229. Причеп двохосьовий, 
інв.№55769

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електро-
нного аукціону: www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного  
аукціону: 23.09.2021
Час проведення відкритих 
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

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

Детальна інформація  
щодо лота

https://www.fg.gov.ua/passport/50320

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Алієв Джалал Джамалович, 07.05.1969 р.н., громадя-
нин України, Донецька область, місто Горлівка, вулиця Ма-
линича, 46/133, відповідно до ст.ст. 133, 135 КПК України 
викликається із захисником 13.09.2021 на 10 год. до Дер-
жавного бюро розслідувань у каб. № 610 по вул. Борисо-
глібська, 18, м. Київ для допиту, проведення інших про-
цесуальних та слідчих дій у кримінальному провадженні  
№ 42016000000002850 від 13.10.2016.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття за-
значені у ст.ст. 138-139 КПК України.

Слідчий ДБР І. Хоненко 
тел. 365-40-00

Оголошення про виклик до суду
Підозрюваний Нікітенко Олександр Іванович, 20.12.1959 р.н., останнє відоме місце про-

живання Російська Федерація, м. Астрахань, вул. Сен-Симона, буд. 33, кв. 59, відповідно до 
ч. 8 ст. 135 КПК України повідомляємо про те, що 08.09.2021 року о 14-30 год. призначено 
розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою віднос-
но підозрюваного Нікітенко Олександра Івановича, 20.12.1959 р.н., уродженця м. Білопілля 
Сумської області, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 
КК України.

Нікітенко Олександр Іванович повідомляється про те, що йому необхідно з’явитися 
08.09.2021 року о 14-30 год. в зал № 901 Херсонського міського суду Херсонської області за 
адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29 для участі у розгляді клопотання про обрання 
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (766/23051/19) за ч. 2 ст. 332-1КК Украї-
ни у якості підозрюваного.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Херсонського міського суду  
Херсонської області inbox@ksm.ks.court.gov.ua.

Суддя Гонтар Д. О.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачена Скляренко Людмила Володимирівна, 07 липня 1967 року народження, на підставі ст.ст 111, 134, 135, 314, 

абзацу 5 ч. 3 ст.323 КПК України викликається Артемівським міськрайонним судом Донецької області для участі в статусі 
обвинуваченої в підготовчому судовому засіданні кримінального провадження №22017050000000284 від 25 вересня 2017 
року за обвинуваченням Скляренко Людмили Володимирівни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 2 ст. 110 КК України, яке відбудеться в залі судових засідань приміщення суду за адресою: Донецька область, м. Бахмут, 
вул. Миру, 5, каб. 312, 15.09.2021 року о 08 год. 45 хв. Поважні причини неприбуття особи на виклик передбачені ст.138 КПК 
України. Наслідки неприбуття обвинуваченого за викликом до суду передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України. 

Суддя Погрібна Н. М.

Підозрюваний Лісунов Сергій Васильович, 18.01.1985 р.н., громадянин України, м. Київ, бул. Га-
шека, 4, кв. 40, відповідно до ст.ст. 133, 135 КПК України викликається із захисником 13.09.2021 на 10 
год. до Державного бюро розслідувань у каб. № 610 по вул. Борисоглібська, 18, м. Київ, для відібрання 
зразків для проведення експертизи, проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42016000000000485 від 16.02.2016.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст.ст. 138-139 КПК України.
Слідчий ДБР І. Хоненко 

тел. 365-40-00

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Докунін Кирил Олександрович, 22.01.1975 року народження, відповідно до  

ст. ст. 134, 135, 323 КПК України викликається на 10 год. 15 хв. 14 вересня 2021 року до Хмельниць-
кого міськрайонного суду (м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 117, 2 поверх, каб. № 3, суддя Ан-
тонюк О. В., тел. (0382) 67-15-64) для проведення судового засідання у кримінальному провадженні  
№ 22015240000000011 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик передбачені у ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик передбачені у ст. 139 КПК  
України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Сарафанюк Валерій Євгенович, 15.05.1966 року народження, відповідно до ст.ст. 

134, 135, 323 КПК України викликається в судове засідання на 12 год. 00 хв. 17 вересня 2021 року 
до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Героїв Май-
дану, 54, каб. 401, головуючий суддя Навроцький В. А., конт. тел. (0382) 65-74-43) для проведен-
ня судового засідання у кримінальному провадженні № 22015240000000043 про обвинувачення 
Сарафанюка Валерія Євгеновича, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 
139 КПК України.

Розшукуються спадкоємці Салтано-
вої Любові Іванівни, 10.01.1939 року на-
родження, померлої 10.03.2021 року. 
За довідками звертатися до приватного 
нотаріуса Зубарєва Ігоря Юрійовича за 
адресою: 61003, Харків, м-н Конституції, 
12, 2-й поверх, тел. (057)701-61-39.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004 м. Добропілля Донецької області, вул. Бан-
кова, буд. 39 «А») розглядає кримінальне провадження № 227/3173/21 відносно Жукової Вікторії Вікторів-
ни за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Обвинувачена Жукова Вікторія Вікторівна, 23 лютого 1981 року народження, останнє відоме місце меш-
кання якої: вул. Герцена, 32/50, м. Донецьк Донецької області, викликається на 10:00 годину 17 вересня 
2021 року до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 10, для участі у підготовчому судовому за-
сіданні.

Головуючий суддя Хандурін В. В.

7

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає кри-
мінальне провадження № 1-кп/243/795/2021 (1201401030001612) відносно Безлєра Ігоря Миколайовича за підозрою у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 438, ч. З ст. 27, ч. 2 ст. 438 КК України.

Обвинувачений Безлєр Ігор Миколайович, 30.12.1965 р.н., останнє відоме місце мешкання якого: Автономна Республіка 
Крим, м. Сімферополь, вул. Тургенєва, буд. 20, кв. 70, викликається у підготовче судове засідання, яке відбудеться 20 ве-
ресня 2021 року о 14 годині 00 хвилин.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за 
його відсутності. 

Суддя Н. О. Дюміна.
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Режим Лукашенка кинув за ґрати  
лідерів опозиції

В’ЯЗНІ СОВІСТІ. У Мінську 
оголосили вироки білоруським 
опозиціонерам, членам прези-
дії Координаційної ради Марії 
Колесниковій та Максиму Зна-
ку. Їх засудили до 11 та 10 ро-
ків колонії відповідно. Судовий 
процес над опозиціонерами 
проходив у закритому режимі. 
Їх визнали винними за трьома 
статтями Кримінального кодек-
су: змова з метою захоплення 
влади; заклик до дій, спрямова-
них на шкоду національній без-
пеці; створення екстремістсько-
го формування або керівництво 
ним. Ніхто з політв’язнів не ви-
знав себе винним.

2 вересня обвинувачені зро-
били свою останню заяву. 
Свій виступ Марія Колеснико-
ва розпочала білоруською мо-

вою, цитуючи уривок із твору 
письменника Альгерда Баха-
ревича, який було надіслано їй 
у листі білорусами на знак со-
лідарності. Вона також висло-
вила думку, що суд над нею та 
Максимом Знаком — історич-
ний, незалежно від ухвалено-
го рішення. Марію Колесни-
кову рік тому викрали в цен-
трі Мінська й силоміць поса-
дили в мікроавтобус. Наступ-
ного дня стало відомо, що її 
разом з ще двома опозиціо-
нерами спробували видвори-
ти в Україну. Але Колеснико-
ва, щоб уникнути цього, по-
рвала на кордоні свій паспорт. 
Згодом стосовно неї, Макси-
ма Знака та ще кількох членів 
Координаційної ради відкри-
ли кримінальні справи за під-

озрою у створенні екстреміст-
ського формування і керівни-
цтві ним, фінансуванні його ді-
яльності з метою захоплення 
державної влади неконститу-
ційним шляхом.

У Євросоюзі засудили вирок 
білоруським опозиціонерам. 
Таку заяву під час чергового 
брифінгу в Єврокомісії зробив 
речник Європейської служби 
зовнішніх справ Петер Стано. 
За його словами, режим у Мін-
ську й далі кричуще порушує 
права людини й основоположні 
свободи білоруського народу. 
ЄС також повторив свою вимо-
гу негайно й безумовно звіль-
нити всіх політв’язнів у Білору-
сі, включно з Колесниковою і 
Знаком, журналістів та всіх лю-
дей, що потрапили за ґрати 

«за реалізацію своїх прав». Він 
додав, що ЄС продовжить зу-
силля для притягнення до від-
повідальності причетних до ре-
пресій у Білорусі.

Минулого тижня в Раді Євро-
пи оголосили, що ім’я Марії Ко-
лесникової внесено до переліку 
кандидатів на отримання премії 
імені Вацлава Гавела, яку буде 
вручено наприкінці вересня під 
час осінньої сесії ПАРЄ. 

Премію імені Вацлава Гаве-
ла було започатковано  2013 
року, вона становить 60 тисяч 
євро. Торік Марію Колеснико-
ву разом зі Світланою Тиханов-
ською та Світланою Алексієвич 
було нагороджено премією Єв-
ропарламенту імені Андрія Са-
харова за права людини та сво-
боду думки.

У Європі святкуватимуть культурне 
різноманіття

ІНІЦІАТИВА. Наступного 
тижня в країнах Європи роз-
починаються «Дні європей-
ської спадщини». Цю спіль-
ну ініціативу Ради Європи та 
Європейської комісії вперше 
оголосили 1999 року. Одну з 
наймасштабніших культурних 
програм спрямовано на по-
пуляризацію культурної спад-
щини у 50 державах, які під-
писали Конвенцію Європей-
ської ради. Серед цих країн є 
й Україна. У межах «Днів єв-
ропейської спадщини» щоріч-

но організовують до 70 тисяч 
культурних заходів. Цього ро-
ку ініціатива пройде з акцен-
том на інклюзивності й різно-
манітності культурної спад-
щини, щоб розповісти про пе-
реваги взаємодії культур різ-
них країн та окремих громад. 

Після року, який минув під 
знаком пандемії Covid-19, 
«Дні європейської спадщи-
ни» ознаменують також від-
криття культурних об’єктів 
спадщини й дадуть змогу 
всім охочим зустрітися й ді-

знатися про цікаві історич-
ні та культурні пам’ятки єв-
ропейських міст і сіл. У ве-
ресні та жовтні пройдуть  ви-
ставки, майстеркласи, виста-
ви, екскурсії тощо. Цьогоріч-
ні події сплановано так, щоб 
до них могли долучитися лю-
ди із сенсорними або фізич-
ними вадами. 

Окрім цього, до просуван-
ня інклюзивності й різноманіт-
ності долучать два європей-
ські проєкти з транскордон-
ної співпраці. Проєкт «Жіноча 

спадщина», який Іспанія реа-
лізовує в партнерстві з Фран-
цією, Італією, Румунією, Сло-
венією та Англією, має на ме-
ті досягти більшої рівності між 
чоловіками та жінками, біль-
шої присутності й помітнос-
ті внеску жінок у спільну єв-
ропейську культурну спадщи-
ну. Інший проєкт, який вла-
штовує Шотландія у співпра-
ці з партнерами з Німеччини 
та України, спрямовано на ви-
світлення проблеми доступу 
та участі в спорті.

Статую Колумба 
приберуть  
із центральної 
вулиці Мехіко

ДЕКОЛОНІЗАЦІЯ. Статую італійського море-
плавця й дослідника Христофора Колумба, яка при-
крашала один із головних проспектів столиці Мек-
сики Мехіко, буде замінено на статую жінки, пред-
ставниці стародавнього корінного народу Цен-
тральної Америки ольмеків. Цей народ жив на те-
риторії сучасної Мексики в доколумбову епоху між 
1250 і 400 роками до н. е. 

Очільниця Мехіко Клаудія Шейнбаум заявила, що 
бронзову фігуру Колумба поставлять у міському 
парку. Її було знято з п’єдесталу торік у жовтні, коли 
країнами Латинської Америки та в США прокотила-
ся хвиля протестів із вимогою прибрати з вулиць 
скульптурні зображення Колумба. Протестувальни-
ки вважають, що експедиції Колумба наприкінці XV 
сторіччя було профінансовано іспанською короною 
і вони відкрили двері в Америку іспанським колоні-
заторам, поклавши початок поневоленню корінних 
народів.

За словами Клаудії Шейнбаум, перенесення ста-
туї Колумба — це не спроба стерти історію, а на-
магання встановити соціальну справедливість. Во-
на наголосила, що скульптуру мореплавця не бу-
де знищено чи заховано, вона й далі прикрашати-
ме міський парк. Нова статуя представниці корінно-
го народу Мексики символізуватиме те, що на те-
риторії країни існували високорозвинені цивіліза-
ції до завоювання континенту Іспанією. Мер розпо-
віла, що над проєктом скульптури жінки народнос-
ті ольмеків працював мексиканський скульптор Пе-
дро Рейєс. 

Футболіст помер 
через 39 років 
перебування у комі

ЛІКАРСЬКА ПОМИЛКА. Колишній французький футболіст 
Жан-П’єр Адамс, який 39 років провів у комі, помер у 73 роки. 
У березні 1982-го Адамса госпіталізували в одну з лікарень міс-
та Ліон для проведення операції на коліні. Проте після операції 
футболіст так і не опритомнів після наркозу. 

Жан-П’єр Адамс народився у Сенегалі, зіграв понад 140 матчів 
як захисник у команді «Ніцца», грав також за «Парі Сен-Жермен». 
У заяві клубу «Ніцца» згадується, що він зіграв 22 матчі за збірну 
Франції у 1972–1976 роках. Інші футбольні клуби, за які виступав 
Адамс, висловили  найщиріші співчуття його близьким і родині.

У той фатальний березневий день, коли Адамсу мали про-
вести операцію з відновлення пошкодженого сухожилля в ко-
ліні, яке він надірвав під час зборів, більшість співробітни-
ків лікарні страйкували. Анестезіолог з команди лікарів, ко-
трі оперували футболіста, одночасно стежив за станом вось-
ми пацієнтів. І подачу наркозу Адамсу контролював лікар-ста-
жер. Пізніше він сказав: «Я не впорався із завданням, яке ме-
ні доручили». Через помилки практиканта і недбальство ліка-
ря-анестезіолога 
у Адамса зупи-
нилося серце, 
що призвело до 
незворотних по-
шкоджень моз-
ку. Проте лише 
в середині 1990-
х  анестезіолога 
та стажера пока-
рали, присудив-
ши їм один мі-
сяць умовно та 
штраф у розмірі 
750 євро.

Адамса у ста-
ні коми виписали 
з лікарні через 15 
місяців після опе-
рації. Відтоді вдо-
ма у місті Нім його 
доглядала дружи-
на Бернадет.
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Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 
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