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Президент про рішучий безкомпромісний наступ 
і ефективні юридичні інструменти для подолання 
олігархічного впливу

Санкції починають 
діяти 

ПРАВОПОРЯДОК. Активи всіх 174 компаній, причетних до 
контрабанди, до яких РНБО запровадила санкції, нарешті за-
блоковано. 20-м підприємствам, до яких застосовано санкції, 
зупинено дію дозволів на брокерську діяльність, п’ятьом — зу-
пинено дозволи на експлуатацію митних складів, а три підпри-
ємства вилучено з переліку місць доставки, йдеться в повідо-
мленні пресцентру СБУ.

У першому півріччі 2021 року СБУ вилучила предмети контр-
абанди і виявила порушення митних правил на 207,6 млн грн. 
Відбувалося це в межах 53 досудових розслідувань. Серед 
предметів контрабанди — зброя, заборонені речовини, дере-
вина, культурні цінності тощо.

У межах протидії корупції на митному кордоні СБУ розпо-
чала 33 досудові розслідування. Нині 40 особам повідомлено 
про підозру, інформує УНІАН. Зокрема — в.о. начальника Схід-
ної митниці, начальнику управління забезпечення протидії мит-
ним правопорушенням цієї ж митниці, начальнику МП «Лиси-
чанськ» і його заступнику, які в складі організованої групи на-
лагодили систематичне вимагання й одержання неправомірної 
вигоди.

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

ЦИФРА ДНЯ

92 000 
електронних кабінетів вступників до 

закладів фахової передвищої та вищої 
освіти активовано від 1 липня 

«Деолігархізація —  
це не гасло, це чітка, 

послідовна і справедлива 
політика держави 

Україна».

Зовнішньополітичні 
пріоритети дипломатії — 
незмінні

ЗУПИНИТИ АГРЕСОРА. Викликом для всього демократичного 
світу залишається анексія Криму Росією та війна  
на Донбасі 
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На Козацьких 
могилах урочисто 
відзначили 370-ту 
річницю битви  
під Берестечком 

ДАТА

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку влаштування засобів 
безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення до будинків, будівель, споруд будь-якого призначення,  
їх комплексів та частин, об’єктів інженерно-транспортної  
інфраструктури або їх розумного пристосування»
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ЦИТАТА ДНЯ

Кому треба встановлювати застосунок «Вдома»
ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ. Задля упе-

редження поширення нового шта-
му вірусу «Дельта» з 2 липня засто-
сунок «Вдома» слід встановлювати 
громадянам України, які повернули-
ся з Португалії, Росії, Великої Брита-
нії та Індії або перебували на їх те-
риторії не менше семи днів протя-
гом останніх двох тижнів та не про-
йшли або мають позитивний резуль-
тат експрес-тесту на визначення ан-
тигена коронавірусу SARS-CoV-2.

Відповідні зміни уряд вніс до по-
станови «Про встановлення каран-
тину та запровадження обмежуваль-
них протиепідемічних заходів з ме-
тою запобігання поширенню на те-
риторії України гострої респіратор-
ної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2».

Для перетину українського кор-
дону з цих країн нашим співгро-
мадянам потрібен негативний ре-
зультат експрес-тесту на визначен-

ня антигена SARS-CoV-2, зробле-
ний безпосередньо в пункті пропус-
ку через державний кордон. Такий 
тест проводиться до проходження 
паспортного контролю. Інакше не-
обхідно пройти обов’язкову 14-ден-
ну самоізоляцію чи обсервацію з 
обов’язковим встановленням засто-
сунку «Вдома».

Іноземцям і особам без грома-
дянства без негативного результа-
ту такого тесту перетин державно-

го кордону буде заборонено, пові-
домляє пресслужба Міністерства 
цифрової трансформації.  

У великих міжнародних пунктах 
пропуску через державний кор-
дон у зоні прикордонного контролю 
вже працюють пункти тестування, 
в яких можна буде зробити швид-
кий тест.

Умови в’їзду в Україну з інших 
країн не змінювалися, оскільки 
Україна перебуває в «зеленій» зо-

ні. Тож згаданий застосунок вста-
новлювати не потрібно.

Застосунок «Вдома» було запо-
чатковано торік у квітні спільними 
зусиллями Мінцифри, МОЗ, МВС 
і Центру громадського здоров’я. 
Мінцифри розробило технічну 
частину. Застосунок забезпечив 
змогу проходити самоізоляцію 
вдома у зручних умовах. За цей 
час його завантажив майже міль-
йон людей.



Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Повідомлення про надання дозволу  
на спеціальне досудове 

розслідування та повістка про виклик 
підозрюваної Андрух Ірини Іванівни

Ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького місь-
кого суду Луганської області від 02.07.2021 (справа 
428/5743/21) надано дозвіл на здійснення спеціально-
го досудового розслідування стосовно Андрух Ірини Іва-
нівни, 21.09.1959 р.н., що зареєстрована та проживає за 
адресою: Луганська область, м. Луганськ, у криміналь-
ному провадженні № 22020130000000066 від 27.02.2020.

На підставі ст. 133, 135 КПК України прошу Вас 
з’явитися 10.08.2021 об 11:00, 11.08.2021 об 11:00 в 
Луганську обласну прокуратуру за адресою: Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27 до на-
чальника відділу Луганської обласної прокуратури Тро-
фименко Поліни Валеріївни (каб. 102) для участі у до-
питі як підозрюваної у кримінальному провадженні 
№ 22020130000000066 від 27.02.2020 за ознаками кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109,  
ч. 2 ст. 110 КК України, проведенні інших слідчих та про-
цесуальних дій, вручення повідомлення про завершення 
досудового розслідування, надання доступу до матеріа-
лів досудового розслідування, вручення обвинувально-
го акта та реєстру матеріалів досудового розслідування. 

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття 
вказані в ст.ст. 138, 139 КПК України.

Дніпровський апеляційний суд повідомляє, що 
розгляд кримінального провадження за апеляцій-
ною скаргою прокурора Донецької обласної проку-
ратури Шалати А. В., який брав участь у підготовчо-
му судовому засіданні кримінального провадження 
судом першої інстанції, на ухвалу Павлоградського 
міськрайонного суду Дніпропетровської області від 
06 травня 2021 року, щодо обвинуваченого Медве-
док В. В. відкладено на 13:50 год. 3 серпня 2021 року.

Явка в судове засідання усіх учасників процесу є 
обов’язковою.

Вам необхідно з’явитися до суду в зазначений час 
або в разі неможливості прибути надати письмову 
заяву в суд про причини неявки та можливості роз-
гляду справи за Вашої відсутності.

Всім особам, що беруть участь у справі, при собі 
необхідно мати документи, що підтверджують особу, 
а представникам - повноваження для участі у справі.

Кримінальне провадження буде слухатись в при-
міщенні Дніпровського апеляційного суду за адре-
сою: вул. Харківська, 13, м. Дніпро, 49000.

У відповідності до ч. 3 ст. 323 КПК України з мо-
менту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери роз-
повсюдження обвинувачені вважаються належним 
чином ознайомленими з її змістом.

Суддя Джерелейко О. Є.

Повідомлення про надання дозволу  
на спеціальне досудове розслідування  
та повістка про виклик підозрюваного 

Кішкінова Віталія Михайловича
Ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду 

Луганської області від 02.07.2021 (справа 428/5745/21) нада-
но дозвіл на здійснення спеціального досудового розсліду-
вання стосовно Кішкінова Віталія Михайловича, 07.01.1983 
р.н., що зареєстрований та проживає за адресою: Луган-
ська область, м. Луганськ, у кримінальному провадженні 
№ 22020130000000042 від 30.01.2020.

На підставі ст. 133, 135 КПК України прошу Вас з’явитися 
10.08.2021 об 11:00, 11.08.2021 об 11:00 в Луганську облас-
ну прокуратуру за адресою: Луганська область, м. Сєвєро-
донецьк, вул. Б. Ліщини, 27 до начальника відділу Луган-
ської обласної прокуратури Трофименко Поліни Валеріївни 
(каб. 102) для участі у допиті як підозрюваного у криміналь-
ному провадженні № 22020130000000042 від 30.01.2020 за 
ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, проведенні 
інших слідчих та процесуальних дій, вручення повідомлен-
ня про завершення досудового розслідування, надання до-
ступу до матеріалів досудового розслідування, вручення об-
винувального акта та реєстру матеріалів досудового розслі-
дування. 

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вка-
зані в ст.ст. 138, 139 КПК України.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим 
здійснюється процесуальне керівництво досудо-
вим розслідуванням у кримінальному провадженні  
№ 42021010000000004 від 08.02.2021 за фактом на-
дання іноземній державі та її представникам допо-
моги в проведенні підривної діяльності проти Укра-
їни з боку керівництва Керченського загону морської 
охорони Державної прикордонної служби України, 
за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України (державна зрада).

В межах вищезазначеного кримінального прова-
дження стосовно вказаної особи зібрано достатньо 
доказів для повідомлення про підозру, у зв’язку із 
викладеним на виконання положень ст. 297-5 КПК 
України пропоную Шамшурі Сергію Олександровичу, 
05.11.1979 року народження, та його захиснику при-
бути до прокуратури Автономної Республіки Крим та 
міста Севастополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший 
поверх з 07.07.2021 по 09.07.2021 (з 09:00 по 18:00) 
для проведення вказаної процесуальної дії, а саме 
до прокурора у кримінальному провадженні Лугово-
го Т. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Говтвін Юрій Миколайович, 12.04.1968 р.н., зареєстрований за 

адресою: м. Луганськ, вул. Гостра Могила, буд. 156, кв. 8, відповідно до вимог  
ст. ст. 133, 135 КПК України викликається на 14 год. 00 хв.  10.07.2021, 11.07.2021, 
12.07.2021 до слідчого в ОВС СВ 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Лу-
ганській областях Кузьменка Олександра Володимировича (тел. 0997149677) за 
адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, для допиту 
як підозрюваного та проведення інших процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні № 22020130000000029 від 20.01.2020. Наслідки та поважні причини не-
прибуття особи на виклик визначені ст. ст. 138-139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Мальгін Павло Володимирович, 30.03.1968 р.н., зареєстрований 

за адресою: Луганська область, м. Краснодон, вул. Гоголя, буд. 38, кв. 6, відповід-
но до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України викликається на 09 год. 00 хв.  10.07.2021, 
11.07.2021, 12.07.2021 до слідчого в ОВС СВ 3 управління ГУ СБ України в До-
нецькій та Луганській областях Кузьменка Олександра Володимировича (тел. 
0997149677) за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 
18, для допиту як підозрюваного та проведення інших процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні № 22020130000000134 від 30.04.2020. Наслідки та по-
важні причини неприбуття особи на виклик визначені ст. ст. 138-139 КПК України.

Зіпсоване посвідчення 
громадянина, евакуйованого 

у 1986 році із зони відчуження 
категорії 2 серії Б №083317 від 

25.12.1992 року, видане 
Київською обласною державною 

адміністрацією на ім’я 
Ілленка Сергія Дмитровича, 

вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво на пра-
во власності на житло за адре-
сою: м. Київ, пр-т Ватутіна, 10-А, 
кв. 21, видане Фондом комуналь-
ного майна м. Києва на ім’я  Єв-
чука Михайла Степановича, Єв-
чук Світлани Миколаївни, Євчука 
Володимира Михайловича, Євчу-
ка Олексія Михайловича, вважа-
ти недійсним.

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) інформує 
про те, що з 24 червня 2021 року рішенням Загальних зборів членів 
МТСБУ Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «АСКО-
Медсервіс» виключено з членів МТСБУ на підставі поданої страхови-
ком заяви.

Страхова компанія «АСКО-Медсервіс» втратило право укладати до-
говори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів та зобов’язане виконати свої 
зобов’язання згідно з укладеними ним договорами.

Дніпровський апеляційний суд повідомляє, що розгляд апеляційної скарги ад-
воката Туманова С. Г. в інтересах Гейдарова Р. Д. на ухвалу Красногвардійського 
районного суду м. Дніпропетровська про продовження строку тримання під вар-
тою від 06 квітня 2021 року призначено на 11:00 20.07.2021 року.

Апеляційний розгляд відбудеться в залі судових засідань Дніпровського апеля-
ційного суду (вул. Харківська, 13, м. Дніпро).

У відповідності до ч. 3 ст. 323 КПК України з моменту опублікування повістки 
про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачені вважаються належним чином ознайомленими з її змістом.

Суддя Слоквенко Г. П.

Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу 

Герасімова О. О. повідомляє, що після померлої 28 грудня 

2020 року в місті Харкові Семченко Інни Карлівни, 01.07.1933 р.н., 

відкрилася спадщина. 

Спадкоємцям, які бажають оформляти спадщину, звертатись 

до приватного нотаріуса Герасімової О.О. за адресою: м. Харків, 

провулок Північний, буд. 1, прим. 3-1, 3-8.

Повістка про виклик обвинуваченого

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області перебуває кримінальне проваджен-
ня за обвинуваченням Нічік Юлії Геннадіївни, Марків Ганни Олександрівни у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та Якімчука Олександра Володимиро-
вича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обвинуваченого Якімчука Олександра Во-
лодимировича, 11.06.1971 року народження, останнє відоме зареєстроване місце проживання: м. Донецьк, 
пров. Кремлівський, 79, в судове засідання з розгляду кримінального провадження за його обвинуваченням 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, роз-
гляд якого здійснюється в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 12 липня 2021 ро-
ку о 15 год. 30 хв. в приміщенні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області, за адресою: Доне-
цька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідомити суд про причини неявки, інакше 
судовий розгляд кримінального провадження здійснюватиметься за його відсутності.

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

Суддя О. В. Ільяшевич

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про завершення досудового розслідування та виклик 

до органу досудового розслідування 
Підозрюваному Нікоровичу Михайлу Олександровичу, 25.07.1970 року народження, зареєстрованому у 

с. Біла Чортківського району Тернопільської області, повідомляється, що досудове розслідування, у кримі-
нальному провадженні № 12018210000000288 за його підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених  ч. 2 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, завершено, а зібрані під час розслідування докази є до-
статніми для складання обвинувального акта.

Окрім того, Нікоровичу М. О. роз’яснюється, що на підставі ст. ст. 133, 135 та 297-5 КПК України, йому 
необхідно з’явитись 09.07.2021 о 09 год. 00 хв. в кабінет № 809 слідчого управління Головного управління  
Національної поліції в Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Валова, 11, до старшого слід-
чого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Мара-
кіна С. С., тел. (0352) 27-16-31 для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та отриман-
ня обвинувального акта. 

Нікоровичу М.О. роз’яснюється, що відповідно до вимог ч. 6 ст. 290 КПК України він зобов’язаний нада-
ти доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх части-
ни, документи або копії з них, а також надати доступ до житла чи іншого володіння, якщо вони знаходять-
ся у його володінні або під його контролем, якщо він має намір використати відомості, що містяться в них, 
як докази у суді.

У провадженні Галицького районного суду м. Львова (коле-
гія суддів у складі: головуючого судді Стрельбицького В. В., суд-
ді Фролової Л. Д., судді Романюка В. Ф.) знаходиться криміналь-
не провадження про обвинувачення Ткаченка Володимира Яросла-
вовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч.1 ст. 258-3 КК України.

Повідомляємо, що підготовче судове засідання у даній справі 
судом призначено на 12 липня 2021 року об 11 годині 00 хвилин 
у приміщенні Галицького районного суду м. Львова за адресою: 
м. Львів, вул. Чоловського, 2 (2 поверх, 3 кабінет).

Попереджаємо Ткаченка Володимира Ярославовича, 
07.07.1980 року народження, зареєстрованого за адресою: Лу-
ганська область, м. Луганськ, квартал Ленінського комсомолу, 
буд. 5, кв. 56, що у випадку Вашої неявки у судове засідання на 
вищевказані дату та час справу буде розглянуто у Вашій відсут-
ності на підставі наявних доказів у матеріалах справи.

Повідомлення спадкоємців 
про відкриття спадщини

30.06.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького 
районного нотаріального округу Луганської обл. Глаговською 
О. В. була заведена спадкова справа після смерті Карпової Ма-
рії Іванівни, 23.11.1939 р.н, яка померла 09.06.2021 р., місце на-
родження: Київська обл., Згурівський р-н, с. Стара Оржиця. Для 
встановлення кола спадкоємців, які бажають прийняти спадщи-
ну в тому числі, які були зареєстровані з померлою на день її смер-
ті, та представників малолітніх, недієздатних спадкоємців, а також 
спадкоємців за заповітом, всіх спадкоємців прошу з’явитися до 
приватного нотаріуса Глаговської О. В. за адресою: Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 31/1, інакше спадщина буде 
видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину, по-
давши заяву нотаріусу.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
В провадженні Попаснянського районного суду Луганської області перебуває кри-

мінальне провадження №423/647/21, внесене до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань №12020130000000158 від 18.05.2020 стосовно Максаєва Олександра Анатолійовича, 
08.05.1962 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 
КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, передба-
ченому ч.2 ст.297-1 КПК України.

На підставі ст. 297-5, 323 КПК України Попаснянський районний суд Луганської області ви-
кликає Максаєва О. А. у судове засідання, що відбудеться 20 липня 2021 року о 15 год. 30 хви-
лин в залі судових засідань № 1 Попаснянського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.

Кримінальне провадження розглядається суддею Лизенко І. В.
Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування оголошення обвинува-

чений вважається належним чином ознайомлений з його змістом.
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Париж оголосив війну електроскутерам
ПРАВИЛА. Міська влада Па-

рижа повідомила трьох приват-
них операторів оренди електро-
скутерів, що їхні контракти мо-
же бути продовжено лише в то-
му разі, якщо вони врегулюють 
обмеження швидкості скутерів 
на дорогах французької столи-
ці та їх паркування. Обидві про-
блеми спричиняють значний 
дискомфорт жителям і гостям 
міста. 

Починаючи з 2019 року, на 
вулицях Парижа загинуло троє 
людей внаслідок травм, отри-
маних через зіткнення з елек-
троскутерами, які рухалися з 
надмірною швидкістю. Мину-
лого місяця 32-річна італійка, 
яка стояла на набережній Се-
ни в компанії друзів, загину-
ла через травми, отримані від 
зіткнення з електроскутером, 
який врізався в компанію на 
великій швидкості. Водій втік із 
місця події. 

«Або ситуація істотно поліп-
шиться й електроскутери зна-
йдуть своє безпечне місце в 
громадському просторі, або 
ми повністю припинимо прак-
тику оренди скутерів після то-
го, як терміни контрактів ком-
паній-операторів завершать-

ся у 2022 році», — заявив за-
ступник міського голови Пари-
жа Девід Беллард. Він вима-
гає від операторів встанови-
ти суворе обмеження швидко-
сті до 20 кілометрів на годину, 
а від водіїв електроскутерів — 
їздити лише дорогами й вело-
доріжками. 

Згідно з французьким зако-
нодавством, водії електроску-

терів не мають перевищувати 
швидкості більш ніж 25 кіломе-
трів на годину і перевозити па-
сажирів. У Парижі чинні навіть 
жорсткіші правила. З літа 2019 
року максимальна швидкість 
для електроскутерів у столи-
ці Франції становить 20 кіломе-
трів на годину. Окрім цього, їм 
не дозволяється паркування на 
тротуарах. 

Експерти зазначають, що во-
дії електроскутерів почали ак-
тивно порушувати правила в 
часи пандемії Covid-19. Зокре-
ма близько 78% водіїв електро-
скутерів розмовляють по теле-
фону під час їзди, 49% керу-
ють скутером, випивши більше 
двох склянок алкогольного на-
пою, а 45% — після вживання 
канабісу. 

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

З чого їсти і чим 
чистити вуха?

ПЛАСТИК І ДОВКІЛЛЯ. Пластикові контейнери для їжі, однора-
зові келишки, тарілки, виделки — ці товари вже недоступні на те-
риторії Євросоюзу. Оскільки від 3 липня тут набула чинності Ди-
ректива ЄС про заборону використання одноразової пластикової 
продукції, ухвалена ще  2019 року. Загалом під заборону потра-
пили десять видів одноразових пластмасових виробів (SUP). Се-
ред них ватяні палички на пластмасових основах, столові прибо-
ри, тарілки, соломинки та келишки для напоїв, палички для розмі-
шування гарячих напоїв і надувних кульок, а також так звані оксо-
розкладні біопакети, котрі, як з’ясувалося, розкладаються у приро-
ді на мікропластик, який залишається в довкіллі впродовж трива-
лого часу. За даними громадських природоохоронних організацій, 
одноразові пластмасові вироби становлять близько 70% від усьо-
го сміття, яке забруднює моря та узбережжя Європи. Тож відтепер 
кафе й ресторани будуть змушені послуговуватися контейнерами 
й соломинками, виготовленими з бамбука, целюлози чи інших біо-
логічних матеріалів, які розкладаються. 

Але не всі пластикові вироби поки що оголошено поза законом. 
Виробництво зіппакетів, пляшок, ємностей для напоїв та їжі для не-
гайного споживання, торбинок і обгорток, тютюнових фільтрів, са-
нітарно-гігієнічних товарів і вологих серветок триватиме, але з пев-
ними обмеженнями. Окрім цього, виробникам доведеться платити 
спеціальний збір за утилізацію та проведення інформаційних кам-
паній щодо впливу цих виробів на довкілля. Кінцевою метою ре-
форми виробництва пластикових виробів у ЄС має стати модель 
циркулярної економіки, що за її допомогою весь пластик однора-
зового використання, запаси якого ще залишилися, до 2030 року 
використають повторно або перероблять. 

Тривалі зливи у Японії спричинили селевий зсув
СТИХІЙНЕ ЛИХО. Щонай-

менше 113 осіб зникли безві-
сти після селевого зсуву в Япо-
нії, що стався в містечку Ата-
мі в префектурі Сідзуока, на 
найгустонаселенішому остро-
ві Хонсю. Роботі рятувальни-
ків, які намагаються розчисти-
ти будинки від грязюки й знайти 
постраждалих, заважають не-
сприятливі погодні умови. 

Селевий зсув рухався зі 
швидкістю близько 40 кіломе-
трів на годину. Під його потуж-
ним ударом десять будинків бу-
ло повністю зруйновано, ще до 
300 пошкоджено. На кадрах із 
відео, які потрапили в соціаль-
ні мережі, видно, як чорна хви-
ля багнюки й каміння несеться 
з гір у напрямку моря, руйнуючи 
будинки на своєму шляху.

Прем’єр-міністр Японії Йосіхі-
де Суга ініціював створення спе-
ціальної оперативної групи для 
усунення наслідків трагедії. До 
рятувальної операції залучено 
поліцію, пожежників і військових 

з усієї країни. Сотням тисяч жите-
лів трьох префектур — Сідзуока, 
Канагава та Чіба — було наказа-
но евакуюватися після застере-
ження про виникнення повеней. 

Селевий зсув стався після 
тривалого періоду дощів, який 

спостерігається в кількох регіо-
нах Японії. Рівень опадів у пре-
фектурах Сідзуока та Кана-
гава вже перевищили рівень, 
який зазвичай спостерігається 
в липні. Японія — гірська гус-
тонаселена країна, і зсуви там 

не виняткове явище. Але у вче-
них з’являється більше дока-
зів, що через зміни клімату екс-
тремальні погодні умови й де-
структивні явища, спричине-
ні ними, стають у Японії дедалі 
частішими. 

Надмірна швидкість становить небезпеку для оточуючих
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Ватикан сколихнув черговий скандал
КОРУПЦІЯ. Суддя Ватикану 

зобов’язав десятьох духовних 
осіб постати перед судом за 
ймовірні фінансові злочини, зо-
крема розкрадання, відмиван-
ня коштів, шахрайство, вима-
гання та зловживання службо-
вим становищем. Обурливим 
фактом стало те, що серед об-
винувачених в корупції осіб ви-
явився 73-річний кардинал Ан-
джело Беччіу, а також колишні 
голови відділу фінансової роз-
відки Ватикану і два італійські 
брокери, які брали участь в ку-
півлі для Ватикану будівлі в пре-
стижному районі Лондона. 

Анджело Беччіу, якого Папа 
Франциск звільнив торік і який 
протягом усього розслідуван-
ня наполягав на своїй непри-
четності до зловживань, став 
найвисокопоставленішою по-
садовою особою церкви у Ва-
тикані, якій було висунуто зви-
нувачення в імовірних фінансо-
вих злочинах. Кардинал Беч-
чіу впродовж тривалого часу 
був близьким помічником Па-
пи Римського Франциска й ра-
ніше обіймав посаду в Дер-
жавному секретаріаті Ватика-
ну, який управляє пожертвами 
Церкви.

Згідно з церковним законом, 
Папа має особисто схвалювати 
рішення судді провести розслі-
дування і висунути звинувачен-
ня Анджело Беччіу. І хоч згада-
ні злочини має бути доведено 
в суді, проте сам факт, що Па-
па чітко висловився за санкціо-
нування обвинувального виро-
ку і початок судового процесу 
над кардиналом, вказує на йо-
го готовність вжити безпреце-
дентних заходів для очищення 
репутації церкви. Такі процеси 
мають прямі репутаційні ризи-
ки для Папи Римського та като-
лицької церкви, оскільки судо-

вий процес дає змогу громад-
ськості зазирнути за лаштунки 
управління фінансами Святого 
Престолу.

Окрім кардинала Беччіу, зви-
нувачення висунуто також іта-
лійським брокерам Джанлуїджі 
Торці і Раффаеле Мінчоне. Їх 
підозрюють у розтраті, шахрай-
стві й відмиванні грошей. Бро-
керу Торці, щодо якого у квітні 
цього року італійські судді вида-
ли ордер на арешт, також вису-
нуто звинувачення у вимаган-
ні. Обидва брокери категорич-
но заперечують порушення за-
кону.
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Кількість жертв ще 
остаточно не визначено
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