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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 23 квітня 2021 року
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за 1 долар США за 1 євро за 10 рублів за 1 тройську унцію

Віцеспікер Сейму Литви про істинну причину й винуватців 
штучно створеної війни на українському Донбасі 

МФК співпрацює  
з місцевою владою 

ПАРТНЕРСТВО. Реалізацію спільних проєктів, розвиток 
співпраці між Міжнародною фінансовою корпорацією та міс-
цевим самоврядуванням обговорили Прем’єр-міністр Денис 
Шмигаль і головний віцепрезидент МФК Стефані фон Фріде-
бург.   

«Ми зацікавлені розширювати нашу співпрацю. Розрахову-
ємо, що спільні наміри втіляться в нових проєктах з викорис-
танням інструментів державно-приватного партнерства, зокре-
ма в енергетиці й медицині, — цитує департамент комунікацій 
Секретаріату Кабінету Міністрів слова глави уряду. — Сьогодні 
ми вже маємо декілька міст, які є лідерами в цій співпраці. Од-
нак у нас також є міста, які мають надзвичайно хороші умови 
для залучення інвестицій, оновлення інфраструктури, зокре-
ма транспортної та муніципальної. Усе це можливо завдяки ре-
формі з децентралізації, коли міста починають вчитися управ-
ляти своїми ресурсами та своїми можливостями», — зазначив 
глава уряду.

Денис Шмигаль наголосив, що розраховує на подальше роз-
ширення безпосереднього фінансування від МФК місцевих ор-
ганів влади.

ПАУЛЮС САУДАРҐАС:

ЦИФРА ДНЯ

885 млн грн 
на підвищення щомісячних страхових 

виплат потерпілим внаслідок нещасних 
випадків на виробництві  

і профзахворювань спрямував Фонд 
соціального страхування за березень 

«Це проблема всієї 
Європи і всього світу. 
І це не двосторонній 
конфлікт, це агресія 

однієї сторони, і ця  
сторона — Росія».

ЗНО-2021 пройде 
в максимально 
безпечних умовах

НА ДОБРОВІЛЬНИХ ЗАСАДАХ. Вакцинація від коронавірусної 
хвороби — неодмінна умова участі вчителів у цьогорічній сесії  
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Документальна книжка «Білоруський 
Донбас» із серії «Військові щоденники» 
розповідає про участь білорусів у 
війні на Донбасі та вплив на її перебіг 
держави Білорусь від 2014 року і досі

ТЕРИТОРІЯ СЛОВА

Указ Президента України «Про рішення Ради 
національної безпеки і оборони України 
від 15 квітня 2021 року «Про застосування 
персональних спеціальних економічних та 
інших обмежувальних заходів (санкцій)»
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ЦИТАТА ДНЯ
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Прогрес із певними нюансами
ПІДСУМКИ РІЧНОЇ РОБОТИ. Як спрацьовує програма медичних гарантій на прикладі надання 
допомоги в разі інсульту 

Оксана МАЛОЛЄТКОВА,  
«Урядовий кур’єр»

Програму медгарантій на 
рівні вторинної (спеціалі-

зованої) меддопомоги упрова-
джують із 1 квітня 2020 року, 

коли заклади охорони здоров’я, 
які надають вторинну меддопо-
могу, розпочали роботу за дого-
ворами з Національною служ-
бою здоров’я. Заявлений прин-
цип роботи НСЗУ — оплата 
фактично наданих послуг па-

цієнтові згідно з визначеними 
тарифами, що відображають 
фактичні витрати закладів на 
надання тієї чи іншої допомо-
ги, достатні для якісного обслу-
говування пацієнтів, які впер-
ше отримали змогу лікуватися 

у приватних закладах за дер-
жавні гроші, тобто власні по-
датки.

Навіщо Україна реформує 
фінансування системи охорони 
здоров’я? Відповідно до бачення 
уряду якісної системи охорони 

здоров’я, вона має забезпечу-
вати громадянам рівний доступ 
до якісних медпослуг незалеж-
но від місця проживання і стат-
ків, убезпечувати насе-
лення від надмірних фі-
нансових витрат. 
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Повідомлення спадкоємців 
про відкриття спадщини

12.02.2021 року приватним нотаріусом Сєвєро-
донецького міського нотаріального округу Луган-
ської обл. Глаговською О. В. була заведена спадко-
ва справа після смерті Корнюшина Віктора Івановича, 
15.10.1935 р.н, який помер 11.10.2020 р., місце наро-
дження: Луганська обл., м. Кадіївка. Для встановлення 
кола спадкоємців, які бажають прийняти спадщину, в 
тому числі, які були зареєстровані з померлим на день 
його смерті, та представників малолітніх, недієздатних 
спадкоємців, а також спадкоємців за заповітом, всіх 
спадкоємців прошу з’явитися до приватного нотаріу-
са Глаговської О. В. за адресою: Луганська обл., м. Сє-
вєродонецьк, вул. Менделєєва, 31/1, інакше спадщина 
буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийняли 
спадщину, подавши заяву нотаріусу.

Повідомлення спадкоємців 
про відкриття спадщини

09.03.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродо-
нецького міського нотаріального округу Луганської обл. 
Глаговською О. В. була заведена спадкова справа піс-
ля смерті Удодєнко Олександри Пилипівни,14.12.1937 
р.н, яка померла 11.09.2020 р., місце реєстрації:  
м. Луганськ, вул. Артельная, буд. 93. Для встанов-
лення кола спадкоємців, які бажають прийняти спад-
щину, в тому числі, які були зареєстровані з помер-
лою на день її смерті, та представників малолітніх, 
недієздатних спадкоємців, а також спадкоємців за 
заповітом, всіх спадкоємців прошу з’явитися до при-
ватного нотаріуса Глаговської О. В, за адресою: Лу-
ганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул.Менделєєва, 
31/1, інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКОНОМ 
спадкоємцям, які прийняли спадщину, подавши за-
яву нотаріусу.

Приватний нотаріус Сумського районного нотарі-
ального округу Сумської області Хоменко О. В. пові-
домляє, що після смерті Копаниця Лідії Анатоліївни, 
12 серпня 1931 року народження, постійним місцем 
проживанням та реєстрації якої було: село Харківщи-
на, вулиця Мічуріна, будинок 20, Сумського району 
Сумської області, яка померла 27 вересня 2020 року, 
була відкрита спадкова справа.

Просимо спадкоємицю за законом Казбан Іри-
ну Володимирівну, 01.03.1975 року народження, у 
строк до 19 травня 2021 року звернутися по питан-
ню оформлення спадщини до нотаріуса за адресою: 
40035, місто Суми, проспект М. Лушпи, будинок 5, 
корпус 30, кв. 131, або за телефонами: (0542) 79-57-
39, 068-517-33-04, 099-422-73-04.

Ліквідатор ТОВ «УНІВЕРСАЛ КОМЕРС ГРУП» (код 
ЄДРПОУ: 43415248) повідомляє, що на підставі Рі-
шення учасника ТОВ «УНІВЕРСАЛ КОМЕРС ГРУП» 
від 21.04.2021 року припиняється діяльність ТОВ 
«УНІВЕРСАЛ КОМЕРС ГРУП» шляхом ліквідації в до-
бровільному порядку. Ліквідатором ТОВ «УНІВЕР-
САЛ КОМЕРС ГРУП» призначено Полякову Людми-
лу Олександрівну. 

Претензії кредиторів до ТОВ «УНІВЕРСАЛ КОМЕРС 
ГРУП» приймаються ліквідатором протягом двох мі-
сяців з дня опублікування цього оголошення шляхом 
пред’явлення кредиторами грошових і майнових ви-
мог у письмовій формі за адресою місцезнаходжен-
ня ліквідатора: поштовий індекс 01001, м. Київ, Неза-
лежності Майдан, будинок 2.

ОГОЛОШЕННЯ
ПРО БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ПРОДАЖ АКТИВІВ 

(МАЙНА) АТ «РОДОВІД БАНК»
Уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію 

АТ«РОДОВІД БАНК» з 07.05.2021 оголошує безпосе-

редній продаж активів (майна) банку, згідно з рішен-

ням ФГВФО №456/21 від 16.04.2021. 

Детальна інформація щодо порядку придбання  

та переліку майна на субдомені інформаційного  

ресурсу ФГВФО: https://www.fg.gov.ua/articles/49402-

ogoloshennya-pro-bezposeredniy-prodazh-aktiviv-

mayna--at-rodovid-bank.html

Південним міжобласним територіальним відділен-
ням Антимонопольного комітету України, у зв’язку 
із неможливістю вручення вимоги від 04.03.2021  
№ 65-02/955 про надання інформації ПП «ЕКСКУРС 
АВТО ТРАНС» (Харківське шосе, 175, м. Київ, 02121, 
ідентифікаційний код юридичної особи — 40453474) 
за місцезнаходженням та вимоги від 04.03.2021  
№ 65-02/956 про надання інформації ФОП РЯПІ-
ЧУ ОЛЕКСІЮ РОМАНОВИЧУ (вул. Зоринська, буд. 8,  
кв. 5, м. Одеса, Одеська обл., 65031, ідентифікаційний 
номер фізичної особи-підприємця — 3477306032) за 
останнім відомим місцем проживання, вказані ви-
моги розміщено на офіційному веб-сайті Антимоно-
польного комітету України (http://www.amcu.gov.ua).

Офіційне повідомлення 
ПАТ «Укртелеком»

З 01.05.2021 ПАТ «Укртелеком» впроваджує тим-
часові тарифні плани на послуги фіксованого теле-
фонного зв’язку для абонентів (юридичних та фізич-
них осіб, фізичних осіб-підприємців), які переклю-
чаються на місцеву телефонну мережу ПАТ «Укр-
телеком» з ініціативи інших операторів телекому-
нікацій. Також змінюється абонентна плата за ко-
ристування доступом до мережі Інтернет у деяких 
тарифних планах для абонентів (фізичних осіб).  
Для абонентів (фізичних осіб-підприємців та 
суб’єктів господарювання, окрім бюджетних підпри-
ємств, установ, організацій) з 01.05.2021 буде зміне-
но вартість користування фіксованим телефонним 
зв’язком, які користуються основним телефонним 
апаратом, підключеним до окремої абонентської лінії 
з погодинною оплатою місцевих розмов. 

Детальну інформацію для фізичних осіб можна 
отримати на сайті http://www.ukrtelecom.ua та/або за 
телефоном контакт-центру 0 800 506 800 (дзвінки 
безкоштовні в межах України з номерів українських 
операторів). 

Для юридичних осіб детальну інформацію мож-
на отримати на сайті http://b2b.ukrtelecom.ua та/або 
за телефоном контакт-центру 0 800 506 801 (дзвінки 
безкоштовні в межах України з номерів українських 
операторів).

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового 

розслідування)
Підозрюваний Коноплян Сергій Олександрович, 

18.08.1992 року народження, останнє відоме міс-
це проживання: Донецька обл., смт Стіжківське,  
м. Шахтарська, вул. Кірова, 23, кв. 2, на підставі ст.ст. 
133, 135, 2975 КПК України, Вам необхідно з’явитись 
до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управ-
ління Служби безпеки України в Житомирській об-
ласті Петрука М. В., за адресою: м. Житомир, вул. 
Фещенка-Чопівського, 7, тел. (0412) 405-154, для 
участі у слідчих та процесуальних діях у криміналь-
ному провадженні № 22017060000000045 як підо-
зрюваному у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 
ст. 2583 та ч. 2 ст. 260 КК України, о 12 год. 00 хв. 
27.04.2021 (для отримання письмового повідомлен-
ня про підозру, допиту та інших процесуальних дій). 
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити 
про неможливість явки. Поважні причини та наслід-
ки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 
КПК України. 

 Південним міжобласним територіальним відділен-
ням Антимонопольного комітету України, у зв’язку 
із неможливістю вручення вимоги від 26.02.2021  
№ 65-02/887 про надання інформації ФОП АГОШКО-
ВУ МАКСИМУ КОНСТЯНТИНОВИЧУ (вул. Ак. Коро-
льова, буд. 55, кв. 69, м. Одеса, Одеська обл., 65113, 
ідентифікаційний номер фізичної особи-підприєм-
ця — 3567009050) за останнім відомим місцем про-
живання, вказану вимогу розміщено на офіційно-
му веб-сайті Антимонопольного комітету України  
(http://www.amcu.gov.ua).

До уваги кредиторів та інших зацікавлених осіб, на 
виконання вимог статті 55 ЗУ «Про товариства з обме-
женою та додатковою відповідальністю» Представни-
цтво «СМІТКЛАЙН БІЧАМ МАРКЕТІНГ ЕНД ТЕКНІКАЛ 
СЕРВIСЕЗ ЛІМIТЕД» (ідентифікаційний код 24073943) 
повідомляє, що згідно з Рішенням Компанії «СМІТ-
КЛАЙН БІЧАМ МАРКЕТІНГ ЕНД ТЕКНІКАЛ СЕРВIСЕЗ 
ЛІМIТЕД» від 18.03.2021 р. № 1 було прийнято рішення 
про припинення діяльності Представництва шляхом його 
ліквідації. Строк для прийняття претензій кредиторів ста-
новить 2 місяці від дня опублікування цього оголошення. 
Претензії направляти за місцезнаходженням Ліквідатора: 
01033, м. Київ, вул. Паньківська, 5, 5 поверх.

Повідомлення
Адмінколегія Північного міжобласного 

ТВ АМКУ прийняла рішення від 11.03.2021р.  
№ 60/14-р/к у справі № 101/60/117-рп/к.20 про вчи-
нення ФОП Дерев’янчуком М. І. (1928622930) по-
рушення, яке передбачене п. 13 ст. 50 ЗУ «Про за-
хист економічної конкуренції». Рішенням накладе-
но штраф на ФОП Дерев’янчука М. І. — 34 тис.грн.

 З текстом рішення можна ознайомитись 
на офіційному веб-сайті АМКУ за посиланням 

http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index.

Повідомлення про реорганізацію
Усім зацікавленим особам та кредиторам ТОВ «НА-

ДІЯ АГРО» (ідентифікаційний код 03732363) (далі — 
Товариство) повідомляє про прийняття 02.04.2021 
року рішення про реорганізацію Товариства, а саме: 
припинення шляхом приєднання до ТОВ «ТАС АГРО 
ЗАХІД» (ідентифікаційний код 32513287). Заявлення 
кредиторами вимог приймаються у письмовій фор-
мі до 06.06.2021 року за місцезнаходженням Товари-
ства: 22452, Вінницька обл., Калинівський район, се-
ло Нова Гребля.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового 

розслідування)
Підозрюваний Коноплін Михайло Сергійович, 

20.04.1991 року народження, останнє відоме міс-
це проживання: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. 
Тульська, 27, на підставі ст.ст. 133, 135, 2975 КПК 
України, Вам необхідно з’явитись до старшого слід-
чого в ОВС слідчого відділу Управління Служби без-
пеки України в Житомирській області Петрука М. В., 
за адресою: м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівсько-
го, 7, тел. (0412) 405-154, для участі у слідчих та 
процесуальних діях у кримінальному провадженні 
№ 22017060000000045 як підозрюваному у вчинен-
ні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 2583 та ч. 2 ст. 260 
КК України, о 12 год. 00 хв. 27.04.2021 (для отриман-
ня письмового повідомлення про підозру, допиту та 
інших процесуальних дій). Нагадуємо про обов’язок 
заздалегідь повідомити про неможливість явки. По-
важні причини та наслідки неприбуття на виклик пе-
редбачені ст.ст. 138, 139 КПК України. 

Інформація для абонентів ПрАТ «Фарлеп-Інвест» 

(код ЄДРПОУ - 19199961)!

Повідомляємо, що з 01 травня 2021 року змінюються 

окремі тарифи на послугу доступу до Інтернету  

для існуючих абонентів  — фізичних осіб.

Детальна інформація — в Особистому кабінеті абонента.

П’ятою Харківською міською державною нотаріальною 
конторою оформлюються спадкові права до майна померло-
го 09.09.2020 року Дикуна Миколи Федоровича, 05.03.1939 
р.н., останнє місце проживання якого на день його смерті 
було зареєстровано за адресою: м.Харків, вул. Тобольська, 
буд. №31, кв. №23; спадкова справа №151/2021 року.

Спадкоємцю Проничевій(Дикун) Ліні Миколаївні, 
05.06.1975 р.н. необхідно протягом місяця з дати цієї пу-
блікації надати до вищезазначеної нотаріальної контори за 
адресою: 61146, м. Харків, вул. Валентинівська, 27Г, докази 
прийняття нею цієї спадщини, при ненаданні яких цю спад-
щину буде оформлено спадкоємцю, який її прийняв.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального окру-
гу Шевченко Дарина Геннадіївна відповідно до статті 63 Закону 
України «Про нотаріат» повідомляє про відкриття спадщини піс-
ля померлої 27 листопада 2020 року ВЕРБИ ЛЮБОВ КУЗЬМІВНИ, 
03 березня 1944 року народження, місце проживання якої на день 
смерті було зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Донця Михай-
ла, буд. 15/41, кв. 7, та здійснює розшук наявних спадкоємців по-
мерлої. Прохання спадкоємцям з’явитись або надіслати відповід-
ну заяву до приватного нотаріуса Київського міського нотаріаль-
ного округу Шевченко Дарини Геннадіївни за адресою: 01021,  
м. Київ, вул. Мечнікова, 11, кв. 48, для прийняття та оформлен-
ня спадщини.

Вважати втраченим 
свідоцтво про право 

власності, видане 20.05.1996 
року приватизаційною 

комісією по приватизації 
житла, стосовно квартири 

номер 6 (шість), 
що розташована в будинку 
номер 1 (один) по провулку 
Лютневому в смт Володарка 

Київської області.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 квітня 2021 р. № 312-р 
Київ

Про звільнення Любченка О. М.  
з посади Голови Державної податкової  

служби України 
Звільнити Любченка Олексія Миколайовича, призначеного за контрактом 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 квітня 2021 р. № 314-р 
Київ

Про погодження передачі будівель  
у м. Маріуполі в державну власність 

Погодитися з пропозицією Пенсійного фонду України та Маріуполь-
ської міської ради (Донецька область) щодо передачі будівель (реєстра-
ційний номер 1722367314123) по вул. Зелінського, 27 а, у м. Маріуполі, що 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 квітня 2021 р. № 327-р 
Київ

Про затвердження звіту про хід  
і результати виконання Програми діяльності  

Кабінету Міністрів України у 2020 році
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 24 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0  -5 +6  +11 Черкаська 0  -5 +6  +11
Житомирська 0  -5 +5  +10 Кіровоградська +1  +6 +7  +12
Чернігівська 0  -5 +6  +11 Полтавська +1  +6 +6  +11
Сумська +1  +6 +5  +10 Дніпропетровська 0  +5 +9  +14
Закарпатська 0  -5 +8  +13 Одеська +1  +6 +11  +16
Рівненська 0  -5 +5  +10 Миколаївська +1  +6 +11  +16
Львівська 0  -5 +6  +11 Херсонська +3  +8 +11  +16
Івано-Франківська 0  -5 +7  +12 Запорізька +3  +8 +10  +15
Волинська 0  -5 +5  +10 Харківська +3  +8 +8  +13
Хмельницька 0  -5 +6  +11 Донецька +4  +9 +10  +15
Чернівецька 0  -5 +7  +12 Луганська +4  +9 +10  +15
Тернопільська 0  -5 +6  +11 Крим +4  +9 +10  +15
Вінницька 0  -5 +7  +12 Київ 0  -2 +8  +10

Укргiдрометцентр

Королівський день народження
ЇЇ ВЕЛИЧНІСТЬ. Короле-

ва Єлизавета II відзначила 
95-річчя у колі рідних у Він-
дзорському замку без гуч-
них святкувань, оскільки ли-
ше кілька днів тому поховала 
чоловіка принца Філіпа, з яким 
прожила у шлюбі 73 роки. 

Королева зазвичай відзна-
чала свій день народження до-
волі скромно. Але з цієї нагоди 
у Гайд-парку, Віндзорському 
великому парку та біля Тауера 
завжди відбувались урочисті 
салюти. Проходила велика вій-
ськова процесія, яку королева 
з родиною вітала з балкона Бу-
кінгемського палацу. Та цього-
річ і торік усі публічні заходи бу-
ло скасовано через пандемію.

У заяві, опублікованій з на-
годи дня народження, Єли-
завета II подякувала громад-
ськості за сердечні побажан-
ня. «Хоч ми як родина пережи-
ваємо час смутку, мені було 
приємно і втішно бачити й чу-
ти всі добрі слова про мого чо-
ловіка», — сказала королева. 

У Twitter королівської ро-
дини було опубліковано фо-
тографію Єлизавети з під-

писом: «Її величність наро-
дилася 21 квітня 1926 року 
за адресою: вулиця Брутон, 

17, у Лондоні. Перша дити-
на герцога і герцогині Йорк-
ських».

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

Поліція затримала 
браконьєрів, які 
полювали  
на молюсків

ДИВА ПРИРОДИ. Філіппінські поліцейські вилучили 150 
тонн скам’янілих черепашок гігантських молюсків, вартість 
яких становить майже 25 мільйонів доларів. Цю операцію полі-
цейські західної провінції Палаван на узбережжі острова Сітіо-
Грін провели спільно з береговою охороною.

Вилучені черепашки належать до молюсків, відомих як та-
клобо. Це найбільший із двостулкових молюсків, які нині існу-
ють. Його довжина може сягати півтора метра, а маса — пере-
вищувати 200 кілограм. Таклобо належать до видів, що вими-
рають. Після того, як молюск гине, його велетенська черепаш-
ка стає помешканням для інших морських істот. Збирати, про-
давати та купувати ці черепашки на Філіппінах незаконно. 

У цій справі правоохоронці заарештували чотирьох підозрю-
ваних, звинувативши їх у порушенні закону про охорону ресур-
сів дикої природи країни. Згідно з цим законом, тому, хто зни-
щує дику природу, може загрожувати два роки в’язниці або 
штраф у розмірі 410 доларів.

В Індії фіксують 300 тисяч хворих щодня
ПАНДЕМІЯ. Галузь охорони 

здоров’я в Індії близька до ко-
лапсу, оскільки друга хвиля ко-
ронавірусу, яка розпочалася в 
середині березня, має руйнів-
ну силу. На цвинтарях у бага-
тьох регіонах країни не виста-
чає місць, лікарні не прийма-
ють пацієнтів, а зневірені люди 
через соцмережі благають про 
допомогу знайти вільне ліжко у 
лікарні. 

Цього тижня в Індії фіксують 
у середньому по 300 тисяч но-
вих хворих на COVID-19 і по-
над 2 тисячі смертей щодня. Це 
найвищі показники із початку 
пандемії. 

«Це надзвичайно велика 
кількість, просто цунамі», — 
сказав в інтерв’ю CNN Джаліл 
Паркар, старший консультант з 
питань захворювання легень лі-
карні «Лілаваті» в Мумбаї, фоє 
якої переобладнали в додат-
кове відділення для хворих на 
СОVID-19. За його словами, си-
туація з коронавірусом вийшла 
з-під контролю: кисню немає, лі-
карняних ліжок бракує, немож-
ливо навіть здати тест, бо для 
цього треба чекати понад тиж-
день. 

Цього тижня прем’єр-міністр 
Індії Нарендра Моді звернув-

ся до нації, заявивши, що вона 
переживає велику битву проти 
COVID-19. Він закликав місце-
ві влади запроваджувати жор-
сткий локдаун. 

Тим часом мер індійської сто-
лиці Делі Арвінд Кейрівал пові-
домив, що у багатьох лікарнях 
міста кисню залишилося лише 
на кілька годин. Влада пере-
обладнує спортивні комплекси, 
бенкетні зали, готелі та школи у 
лікувальні центри, щоб створи-
ти додаткові ліжка для хворих. 

«Наша система охоро-
ни здоров’я перебуває у ста-
ні надзвичайної ситуації. Її ще 
не зруйновано, але вона вже 
близька до цього», — конста-
тував Арвінд Кейрівал. 

Місцеві влади звернули-
ся до федерального уряду Ін-
дії із проханням надіслати за-
паси кисню й ліків. У відповідь 
прем’єр-міністр оголосив про 
доправлення до лікарень кра-
їни 100 тисяч балонів кисню, 
термінове спорудження нових 

заводів з виробництва кисне-
вих балонів і відкриття польо-
вих госпіталів для пацієнтів із 
СOVID-19. Але експерти по-
боюються, що ці заходи недо-
статні й запізнілі і не встигнуть 
допомогти пацієнтам, яким 
уже бракує лікувальних ресур-
сів. Вони критикують індійську 
владу, яка досі не заборони-
ла масових зібрань в країні, а 
це головні джерела зараження 
й поширення смертельної хво-
роби. 

Справедливість для Джорджа Флойда
ПРАВОВЛАДДЯ. 12 присяж-

них визнали колишнього полі-
цейського Дерека Шовіна ви-
нним у вбивстві Джорджа Флой-
да після слухань у суді міста 
Міннеаполіс. Вони оголосили 
Шовіна винним за всіма трьома 
пунктами звинувачення, а саме: 
ненавмисне вбивство другого 
ступеня, вбивство третього сту-
пеня та вбивство другого сту-
пеня. Звинувачення передбача-
ють можливий вирок до 40 років 
ув’язнення. Присяжні радили-
ся десять годин упродовж двох 

днів, перш ніж ухвалити це істо-
ричне рішення. 

Дерека Шовіна, 45-річно-
го білого, було визнано винним 
у вбивстві Джорджа Флойда, 
46-річного чорношкірого. Торік у 
травні під час затримання він при-
тискав коліном шию Флойда про-
тягом 8 хвилин 46 секунд, внаслі-
док чого Флойд задихнувся. Ця 
смерть спричинила хвилю обу-
рення і протестів проти насиль-
ства поліції та расової дискримі-
нації не лише у США, а й в усьо-
му світі.

Натовп, який чекав на рі-
шення присяжних під будівлею 
суду, зустрів його аплодисмен-
тами. 

«Справедливість для чорної 
Америки — це справедливість 
для всієї Америки», — заявив 
адвокат сім’ї Флойда Бенджа-
мін Крамп. За його словами, 
цей випадок стане поворотним 
пунктом в американській істо-
рії. Адвокат розповів, що родині 
загиблого зателефонував пре-
зидент США Джо Байден, і ска-
зав, що жоден вирок не здатен 

змінити того, що сталося, але 
принаймні справедливість таки 
встановлено. 

Колишній президент Барак 
Обама теж схвалив цю нови-
ну, назвавши вердикт суду пра-
вильним. Він наголосив на важ-
ливості подальшого прогресу 
в питаннях расової справедли-
вості й рівності. У заяві він за-
значив, що чорношкірі амери-
канці зазнають різного ставлен-
ня і багато їх живуть у щоденно-
му страху перед правоохорон-
ними органами.
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