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Заступник міністра оборони про збільшення таких 
закупівель за відкритими процедурами до 2022 року 

Виправляти історичні 
помилки ніколи не пізно

ДИПЛОМАТІЯ. У столиці України знайдеться місце для мону-
мента покаяння Росії за заподіяне горе на нашій землі. А ось ре-
акція з різким невдоволенням МЗС РФ на демонтаж колись 
пам’ятного знака про дружбу Києва та Москви на вулиці Маршала 
Якубовського викликає здивування в наших дипломатів. Про що 
й розповів Укрінформу речник вітчизняного МЗС Олег Ніколенко. 

«Поборники історичних зв’язків досі не зрозуміли, що дружба 
на танках не будується. Розв’язана з Москви збройна агресія про-
ти України забрала тисячі українських життів, десятки тисяч лю-
дей залишилися зі скаліченими долями, сотні тисяч змушені жити 
в умовах перманентної загрози життю і здоров’ю на окупованих те-
риторіях. Пам’ятний знак, встановлений 2001 року, не відображає 
реалії сьогодення», — зазначив Олег Ніколенко. 

Виправляти історичні помилки ніколи не пізно, резюмував ди-
пломат. І з огляду на війну, принесену на українську землю з Крем-
ля, для істерики російського зовнішньополітичного відомства не-
має жодних підстав.

ОЛЕКСАНДР НОСОВ:

ЦИФРА ДНЯ

3,02 млн 
українців користуються Державною 

програмою реімбурсації «Доступні 
ліки» — понад 2,5 млн у містах  

і 626 тис. у селах і селищах 

«Через прозорі конкурентні 
процедури й створення 

умов для демократичного 
цивільного контролю 

маємо рухатись до 
зменшення частки таємних 

договорів у закупівлях 
озброєння та військової 

техніки».

Вакцинованих 
українців локдауни 
не обмежуватимуть

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. У такий спосіб буде досягнуто 
балансу між захистом від COVID-19 і добробутом населення

2

4  8 
К  О  Р  И  С  Н  О    З  Н  А  Т  И  

«Урядовий кур’єр» аналізує 
запаси та динаміку накопичення 
вугілля, необхідні для успішного 
проходження осінньо-зимового 
періоду 

ТЕПЛОПЕРСПЕКТИВИ

Одноразове 
добровільне 
декларування: 
запитання і 
відповіді

ЦИТАТА ДНЯ

Інвестиції з обопільним інтересом 
МОРСЬКА ІНФРАСТРУКТУРА.  
Держава залучить 40 мільйонів 
доларів інвестицій у Чорномор-
ський порт. Ідеться про реаліза-
цію взаємозалежних проєктів у 
цьому порту. Так, ТОВ «СП РИ-
СОІЛ ТЕРМІНАЛ» планує по-
будувати двосторонній пірс за-
вдовжки 339,75 м на стику прича-
лів №№ 10, 11. АМПУ, зі свого бо-
ку, здійснить днопоглиблювальні 
роботи на підходах до пірса за ІІІ 
чергою акваторії 1-го ковша Су-

хого лиману із досягненням гли-
бин 15 м. 

«Цей проєкт обговорювали 
тринадцять років, і нарешті ми 
можемо сказати, що його буде 
втілено в життя. А це 40 мільйо-
нів доларів прямих інвестицій, 
більше експортних можливостей 
для українських виробників, но-
ві робочі місця, — пояснює мету 
й суть угоди міністр інфраструк-
тури Олександр Кубраков. — В 
Україні з’явиться ще один дво-

сторонній причал, здатний при-
ймати та якісно обробляти ве-
ликотоннажні судна, що життє-
во необхідні для нашого агроек-
спорту. Порт Чорноморська по-
требував днопоглиблення ще 
п’ятнадцять років тому. Упро-
довж цього періоду таке завдан-
ня з’являлося у пріоритетах і 
стратегічних задачах міністер-
ства та керівництва портів. При-
ватні інвестори готові були вкла-
дати гроші, але їм потрібні були 

гарантії та рішучість з боку дер-
жави».

Це перша угода, укладена зі 
стейкхолдерами за нормою «Take 
or pay». Передбачається, що, в ра-
зі якщо витрати АМПУ на проєкт 
не окупляться за визначений про-
міжок часу, Адміністрація отри-
має відповідну компенсацію від 
портового оператора.

Угоду підписали в присутнос-
ті Надзвичайного та Повноваж-
ного Посла Швейцарії в Украї-

ні та Республіці Молдова Клода 
Вільда. Учасники обговорили ще 
й стратегічне партнерство Швей-
царії та України в галузі інфра-
структури та інвестиційні можли-
вості для швейцарського бізнесу.

Найближчими п’ятьма роками, 
повідомляє пресслужба Міністер-
ства інфраструктури, на оновлен-
ня інфраструктури українських 
портів слід спрямувати понад 17 
мільярдів гривень капітальних ін-
вестицій. 
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оголошення

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

Шановний акціонере!
Повідомляємо Вас про те, що прийнято РІШЕННЯ ПРО ДЕМАТЕРІАЛІЗАЦІЮ випуску простих іменних акцій АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ «АГРАРНО-ЕКОЛОГІЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ТРАХТЕМИРІВ» документарної форми існу-
вання у бездокументарну.

1. Реквізити Емітента: 
1.1. Найменування згідно з установчими документами:
- Повне: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «АГРАРНО-ЕКОЛОГІЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ТРАХТЕМИРІВ»;
- Скорочене: АТ «АЕО»ТРАХТЕМИРІВ»;
1.2. Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДР: 24735841.
Дані про державну реєстрацію юридичної особи: 
номер запису: 1 074 120 00000 18512; 
дата проведення державної реєстрації: 13.03.1997 р.; 
дата запису: 20.07.2006 р.
орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація.
Місцезнаходження: Україна, 04107, місто Київ, вулиця Нагірна, будинок 27.
Адреса для поштових повідомлень: Україна, 04107, місто Київ, вулиця Нагірна, будинок 27.
Телефон/факс: +38098 257 45 83. 
Перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення: Голова Правління Круглий Ро-

ман Валерійович.
Реквізити випуску іменних цінних паперів документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про демате-

ріалізацію: 
Вид, тип цінних паперів: акції прості іменні.
Дані свідоцтва про реєстрацію випуску: дата реєстрації — 11.07.2002 р.; орган що видав дублікат свідоцтва про реєстра-

цію випуску акцій — Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку; дата видачі – 13.08.2021 р.; реєстраційний 
номер випуску — 236/10/1/02.

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA4000147870.
Номінальна вартість акції: 1,00 (одна гривня нуль копійок) гривень.
Кількість випущених акцій: 20 221 000 (двадцять мільйонів двісті двадцять одна тисяча) штук.
Загальна номінальна вартість акцій: 20 221 000,00 (двадцять мільйонів двісті двадцять одна тисяча гривень 00 копійок) 

гривні.
Підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами в бездокументарній формі є обліковий запис на ра-

хунку у цінних паперах власника в депозитарній установі, а документальним підтвердженням їх наявності на певний момент 
часу  є виписка з цього рахунку в цінних паперах;

Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:
Найменування: Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України».
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711.
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: Серія А01, №795373; 
Дата проведення державної реєстрації — 17.05.1999 р., 
номер запису — 1 074 105 0016 010655; 
орган, що видав свідоцтво — Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація.
Місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г.
Реквізити депозитарної установи, у якої емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам цінних паперів: 
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ».
Місцезнаходження: 04071, місто Київ, вулиця Костянтинівська, будинок 2-А
Телефони контактної особи: (056) 401-15-59 директор Тімофєєва Олена Миколаївна;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31954068.
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитар-

ної діяльності депозитарної установи: Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ № 263253 
видана 09.03.2013 р., строк дії ліцензії: з 12.10.2013 р. — необмежений.

Інформація про потребу укладення власником цінних паперів договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з 
обраною ним депозитарною установою (у разі відсутності такого договору) — Товариство укладає відповідний договір з 
обраною депозитарною установою, відкриває власникам цінних паперів в депозитарній установі рахунки в цінних паперах, 
а також забезпечує зарахування цінних паперів, що належать власникам цінних паперів Товариства, на відкриті таким влас-
никам цінних паперів рахунки в цінних паперах в депозитарній установі. Власники цінних паперів для подальшого здійснен-
ня будь-яких операцій з належними йому цінними паперами (наприклад продаж, дарування, будь-яке інше відчуження ак-
цій) повинен обрати депозитарну установу та укласти з нею договір про відкриття рахунку у цінних паперах (у разі відсут-
ності такого договору).

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник) — НЕК «УКРЕНЕРГО». 
Поштова адреса — 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 25.
2. Місце розташування майданчиків будівництва — ПЛ 330 кВ Вінницька 330 — Бар у Вінницькій області, Барський, Жмерин-

ський, Вінницький та Тиврівський райони.
3. Характеристика діяльності (об’єкта) — Забезпечення електроенергією нових та існуючих споживачів. 
Технічні і технологічні дані — продукція не виробляється.
4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності — покращення надійності електропостачання споживачів.
5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
земляних — роботи виконуватимуться на відведеній території під ПЛ 330 кВ;
сировинних — розробка кар’єрів поблизу об’єкта не передбачається, будівництво ведеться на завезених матеріалах;
енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) — від існуючої електромережі;
водних — забезпечує Генпідрядник;
трудових — забезпечує Генпідрядник.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації) — Генпідрядник та Замовник.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами — немає.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами — не потрібна.
9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві і експлуатації) на навколишнє середовище:
клімат і мікроклімат — немає;
повітряне — під час будівництва забруднення атмосферного повітря буде незначне, пов’язане із роботою будівельної техніки. Під 

час експлуатації — забруднення атмосферного повітря відсутнє;
водне — немає;
ґрунт — немає;
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти — немає; 
навколишнє соціальне середовище (населення) — відсутність шкідливих викидів в атмосферне повітря; забезпечення електро-

енергією; функціонування об’єкта не матиме негативного впливу на здоров’я населення; будівництво здійснюватиметься з дотри-
манням вимог ПУЕ та ДСН 239-96;

навколишнє техногенне середовище —  негативного впливу немає.
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення — при 

нормальній роботі повітряної лінії — немає.
11. Обсяги виконання ОВНС — відповідно до ДБН А.2.2-1-2003.
12. Участь громадськості — Публікація в ЗМІ.

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  проживан-
ня: вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 52210, який обвинувачується у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судове засідан-
ня, яке відбудеться 22 вересня 2021 року о 16 годині 00 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного су-
ду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), та Ведута Ігор Володимирович, грома-
дянин України, 29.10.1963 року народження, уродженець м. Жовті Води Дніпропетровської області, заре-
єстрований та останнє відоме місце  проживання: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А, м. Жовті Води, Дніпро-
петровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судове засідання, яке відбудеться 22 вересня 2021 року о 16 го-
дині 00 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного 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.

Південним міжобласним територіальним відділенням 

Антимонопольного комітету України, 

у зв’язку із неможливістю вручення вимоги № 65-02/2107 від 03.06.2021 
про надання інформації ПП «ГАРАНТ-БУДСЕРВІС» 

(вул. Шевченка, буд. 3, кв. 3, м. Ізмаїл, 68600, ідентифікаційний 
код – 35328381) за місцезнаходженням, вказана вимога розміщена 

на офіційному веб-сайті АМКУ (http://www.amcu.gov.ua).

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» Державне агентство водних ресурсів 
України оприлюднює для громадського обговорення проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону 
України «Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та еколо-
гічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року» та звіт про стратегічну екологічну оцінку.

Ознайомитись із проєктом акта та звітом можна на офіційному сайті Держводагентства davr.gov.ua.
Зауваження і пропозиції до зазначених документів просимо надавати до 9 жовтня 2021 у письмовому ви-

гляді до Департаменту управління водними ресурсами Державного агентства водних ресурсів України, по-
штова адреса: вул. Велика Васильківська, 8, м. Київ, 01004, електронна пошта: metlashevska@davr.gov.ua.

Зауваження та пропозиції, отримані після встановленого строку, не розглядаються.

Втрачені посвідчення дітей з багатодітної 
родини № 011353 від 13.10.2010 р.,  

видане Іванківською районною  
державною адміністрацією на ім’я  

Борисова Олександра Володимировича, 
№011354 від 13.10.2010 р., видане  
Іванківською районною державною  

адміністрацією на ім’я Борисова Кирила 
Володимировича, вважати недійсними.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Гр-н (ка) Куренкова Марина Степанівна, 28.01.1977 року народження
(прізвище ім’я та по батькові)

що проживає за адресою Донецька область, м. Шахтарськ, вул. Терешкової, б. 54. 
відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися «15» вересня 2021 року 

о «10» годині 00 хвилин до другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області за адре-
сою: м. Краматорськ, вул. Машинобудівників, 22, в кабінет № 514

(найменування та адреса органу досудового розслідування, засоби зв’язку)
для участі у повідомленні про підозру та допиту в якості підозрюваного 
(назва процесуальної дії)
у кримінальному провадженні № 32018050390000034

(найменування, номер)
відсутній на даний час

(процесуальний статус, в якому перебуває викликана особа)
Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик

1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші по-

дібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відря-

дження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням 

або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загро-

за їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, 

який був у встановленому КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне підтвер-
дження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шля-
хом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбут-
тя, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: - від 0,25 до 0,5 розміру міні-
мальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; - від 
0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слід-
чого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвину-
ваченого, свідка може бути застосовано привід. 

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність, встанов-
лену законом.

Прокурор Краматорської окружної прокуратури    Чумак В. Е. 
(прізвище, ініціали, посада та підпис слідчого) 

Повідомлення 
про надання дозволу на здійснення спеціального досудового 

розслідування стосовно Мурашко Артема Сергійовича
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Ки-

єва від 10.08.2021 (справа 757/41667/21-к) надано дозвіл на здій-
снення спеціального досудового розслідування у кримінально-
му провадженні №42018000000002862 від 15.11.2018 за підо-
зрою Мурашко Артема Сергійовича, 13.12.1987 року народжен-
ня, уродженця міста Києва, з 04.02.2019 знятого з реєстрації міс-
ця проживання за адресою: пров. Будівельників, 9, кв. 6, кім. 20, 
м. Київ; останнє відоме місце проживання: пров. Будівельників, 9,  
кв. 6, кім. 20, м. Київ. 

Мурашко А. С. підозрюється у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 41 ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 28 
ч. 4 ст. 41  ст. 340, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 41  ч. 1 ст. 366, ч .2 ст. 384 
КК України.

Слідчий ДБР Є. Бондар

У зв’язку зі смертю Бутова Анатолія Володимировича,  
01 січня 1937 року народження, померлого 26 липня 2018 року, 

приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального  
округу Харківської області Колядою Юлією Сергіївною відкрито 

спадкову справу № 154/2018. Можливі спадкоємці можуть  
звернутися до нотаріуса протягом 20-ти днів  

від публікації  за адресою: м. Харків, пр-т Олександрівський,  
буд. 128, оф. 19, приватний нотаріус Коляда Ю. С. 

Відкрилась спадщина після померлого 03.03.2021 року Бугако-
ва Олександра Івановича, який народився 20.12.1954 року. Про-
шу спадкоємців за заповітом та за законом з’явитися до приват-
ного нотаріуса ЗМНО Вартанової О.С. за адресою: м. Запоріжжя, 
вул. Олександра Говорухи, буд. 59 «в» (тел. 050-289-15-69) для 
подачі заяв щодо прийняття або неприйняття спадщини, протя-
гом 7 календарних днів з дня публікації цього оголошення. Після 
спливу 7 календарних днів свідоцтва про право на спадщину бу-
дуть видані іншим спадкоємцям, які прийняли спадщину.

У зв’язку зі смертю Лісовик Надії Петрівни, 04 січня 1954 

року народження, померлої 21 березня 2021 року, приват-

ним нотаріусом Харківського міського нотаріального окру-

гу Харківської області Колядою Юлією Сергіївною відкрито 

спадкову справу № 100/2021. Можливі спадкоємці можуть 

звернутися до нотаріуса до 21.09.2021 року за адресою:  

м. Харків, пр-т Олександрівський, буд. 128, кв. 19, приват-

ний нотаріус Коляда Ю. С.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення 

спеціального досудового розслідування
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Ки-

єва від  03.09.2021 (судова справа № 757/37775/21-к) нада-
но дозвіл на здійснення спеціального досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні № 42016000000000455 
від 12.02.2016 стосовно підозрюваного Ареф’єва Бориса 
Борисовича, 16.09.1984 року народження, у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 41  
ч. 3 ст. 365,  ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 41 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 384 КК 
України.

Дирекція Моторного (транспортного) страхового бю-
ро України (МТСБУ) інформує про втрату АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-
КООП» (код ЄДРПОУ 31113488) статусу асоційованого чле-
на МТСБУ з 01 вересня 2021 року.

АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» припинило членство в МТСБУ та 
втратило право укладати договори обов’язкового страху-
вання цивільно-правової відповідальності власників назем-
них транспортних засобів.

Припинення АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» членства в МТСБУ 
не звільняє такого страховика від виконання зобов’язань 
згідно з укладеними ним договорами обов’язкового страху-
вання цивільно-правової відповідальності власників назем-
них транспортних засобів.
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«Антивакцинатори» закидали канадського 
прем’єра камінням

ІНЦИДЕНТ. У прем’єр-
міністра Канади Джастіна 
Трюдо, який нині подорожує 
країною з передвиборчим тур-
не, кинули камінням із натов-
пу протестувальників. Трюдо 
відвідував пивоварню, де зу-
стрічався з її працівниками, і 
вже повертався до свого авто, 
коли в нього полетіли камін-
ці гравію. Політик не постраж-
дав. Натовп, який зустрів Трю-
до, складався з противників 
запровадження в Канаді ко-
від-сертифіката — санітарно-
го пропуску, який має на меті 
обмежити доступ невакцино-
ваним громадянам у громад-
ські місця. Минулого тижня 
прем’єр-міністр був змушений 
скасувати зустріч з виборцями 
після того, як приміщення, де 
вона мала відбутися, оточили 
розлючені демонстранти. 

Пізніше, коментуючи інци-
дент, Джастін Трюдо сказав, 
що камінець влучив йому в 
плече. Як повідомив канад-

ський телеканал CTV National 
News, гравій влучив і у двох 
співробітників знімальної гру-
пи, але вони не постраждали. 
Лідер канадської консерватив-
ної партії Ерін О’Тул назвав 
цей інцидент огидним. «Полі-
тичне насильство ніколи не ви-
правдовується, і наші ЗМІ ма-
ють бути вільними від заляку-
вання, утисків і насильства», 
— написав він.

Питання запровадження 
ковід-сертифіката в Канаді 
опинилося в центрі передви-
борчої кампанії. Минулого мі-
сяця уряд оголосив, що всіх 
держслужбовців має бути ще-
плено до кінця жовтня, інакше 
вони ризикують втратою ро-
боти. Окрім того, всі, хто по-
дорожує літаками, кораблями 
й залізничним транспортом, 
також мають отримати ковід-
сертифікат. Нині Канада має 
один із найвищих у світі по-
казників вакцинації від коро-
навірусу.

Ізраїльські лікарі 
провели рідкісну 
операцію

МЕДИЦИНА. В Ізраїлі однорічних дівчаток-близнючок, які на-
родилися зрослими між собою потилицями, було розділено за-
вдяки надскладній операції. Сестрички, імена яких не розголо-
шують, перенесли 12-годинну процедуру сепарації в медичному 
центрі міста Беер-Шева.

У повідомленні лікарні йдеться, що це була надзвичайно рід-
кісна операція, до якої готувалися кілька місяців. «Досі такі опе-
рації проводили у світі лише 20 разів, і вперше вона відбулася в 
Ізраїлі», — сказав завідувач відділу дитячої нейрохірургії медич-
ного центру Міккі Гедеон. За його словами, успіх операції зміц-
нив «те особливе відчуття нашої місії, яке змусило нас стати лі-
карями». Він також застеріг, що кілька наступних тижнів будуть 
критичними під час відновлення близнючок, які вперше за рік 
свого життя змогли побачити одна одну.

До підготовки дітей до операції було залучено десятки співро-
бітників лікарні. Цей довгий шлях почався кілька місяців тому, 
коли під шкіру голови дівчат вивели розширювачі шкіри й тка-
нин. Це дало змогу хірургам закрити шкіру голови після прове-
дення сепарації. Операцію планували за допомогою 3D-моделей 
і технологій віртуальної реальності. 

Як свідчить медична статистика, з’єднані при народженні 
близнюки трапляються раз на 200 тисяч живонароджених. Во-
ни завжди ідентичні й переважно жіночої статі. Особливо рід-
кісні випадки, коли близнюки народжуються з’єднаними в ділян-
ці голови. П’ять років в’язниці за порушення норм 

карантину
ПАНДЕМІЯ. У В’єтнамі чо-

ловіка засудили до п’яти років 
позбавлення волі за порушен-
ня вимог локдауну, що призве-
ло до поширення коронавіру-
су, повідомляє ВВС. Суд визнав 
28-річного Ле Ван Трі винним у 
«передачі небезпечної інфек-
ційної хвороби» восьми осо-
бам, одна з яких померла.

Донедавна В’єтнам успішно 
стримував поширення хворо-

би завдяки жорстким обмежен-
ням. Але через поширення шта-
му Delta захворюваність у краї-
ні почала зростати від червня. У 
країні зареєстровано понад 530 
тисяч випадків хвороби, серед 
яких більше 13 тисяч заверши-
лися летально. Більшість смер-
тельних випадків припала саме 
на літні місяці. 

На початку липня Ле Ван Трі 
поїхав на мотоциклі з міста Хо-

шиміна до провінції Ка Мау, 
що на півдні країни. Згодом 
з’ясувалося, що перетинаючи 
адміністративну межу провінції, 
Трі надав неправдиві відомос-
ті у спеціальній декларації про 
стан здоров’я, де було запитан-
ня про історію його недавніх по-
їздок, а також не дотримувався 
правил ізоляції. На той момент 
місцева влада зобов’язувала 
кожного, хто в’їжджає з інших 

провінцій до Ка-Мау, самоізо-
люватися на 21 день.

Пізніше Трі здав тест на 
Covid, який виявився позитив-
ним. За цей час він устиг зара-
зити членів своєї родини й пер-
сонал центру соціальної допо-
моги, який відвідував. Суд су-
воро покарав чоловіка, прису-
дивши йому, окрім п’ятирічного 
терміну ув’язнення, ще й штраф 
у розмірі 880 доларів.

Греція збудувала стіну, щоб захиститися  
від афганських біженців

МІГРАЦІЯ. Греція завершила 
будівництво 40-кілометрової сті-
ни вздовж свого кордону з Ту-
реччиною, зведення якої розпо-
чалося через побоювання, що 
прихід до влади в Афганіста-
ні талібів може спричинити зна-
чний наплив мігрантів.

Протягом останніх тижнів ти-
сячі афганців намагалися ви-
їхати з країни, оскільки талі-
би завершили блискавичне за-
хоплення влади і поклали край 
двадцятирічній участі США в 
житті Афганістану. Натовпи зне-
вірених місцевих жителів зібра-
лися в аеропорту Кабула з праг-

ненням потрапити на літак, який 
вивіз би їх із країни. Ті, кому не 
вдалося виїхати, стикаються з 
репресіями режиму талібів, який 
застосовує смертну кару за пра-
вопорушення, подружню зраду, 
гомосексуалізм і неприйняття іс-
ламу. 

Минулої п’ятниці грецькі уря-
довці здійснили об’їзд стіни 
вздовж кордону з Туреччиною і 
заявили, що події в Афганістані 
лише актуалізували їхні зусил-
ля, спрямовані на стримуван-
ня потоку мігрантів через кор-
дони країни. Греція опинилася в 
центрі міграційної кризи Європи 

ще в середині 2010-х років, коли 
мільйони біженців із Сирії, Афга-
ністану та Іраку вирушили в по-
шуках кращої долі до ЄС. Від-
тоді грецький уряд займає жор-
стку позицію, наполегливо від-
кидаючи прохання Туреччини 
й міжнародних організацій про-
пускати через свої кордони біль-
ше мігрантів, повідомляє CNN. 
«Афганська криза створює нові 
реалії в геополітиці й водночас 
нові потоки мігрантів. Як краї-
на, ми не можемо залишатися 
пасивними щодо можливих на-
слідків, — заявив міністр захис-
ту громадян Греції Міхаліс Крісо-

хоїдіс після огляду завершеної 
прикордонної стіни. — Це наше 
рішення — захищати свої кор-
дони. Ми не дозволимо неконт-
рольованих переміщень через 
кордон і припинятимемо будь-
які спроби його порушити».

Президент Туреччини Ре-
джеп Таїп Ердоган закликав Єв-
ропейський Союз допомогти 
афганським біженцям. «Якщо 
в Афганістані не вдасться вста-
новити перехідний період, то мі-
грація, яка вже сягнула високо-
го рівня, зросте ще більше, і ця 
ситуація створить серйозний ви-
клик для всіх», — сказав Ердо-
ган. 

У 2016 році між Анкарою та 
Європейським Союзом було 
укладено домовленість, що Ту-
реччина утримуватиме на сво-
їй території мігрантів, які пряму-
вали з Близького Сходу до Єв-
ропи. Але днями Туреччина за-
явила, що «вже вичерпала свої 
можливості» і пропускатиме мі-
грантів через свою територію 
далі в Європу. Греція й Туреч-
чина мають спільний кордон на 
північному сході Греції — регіоні, 
який найчастіше стає пунктом 
призначення мігрантів. 
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Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 
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