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Міністр енергетики про стратегічну мету — синхронізацію 
української енергосистеми з європейською системою 
ENTSO-E

Вугільні регіони  
і справедливість 

СВІТОВИЙ ДОСВІД. Справедлива трансформація вугільних ре-
гіонів — це не про закриття шахт, а про соціальну відповідальність, 
нові інвестиції, можливості, розвиток інноваційних галузей економі-
ки. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на IV Міжнарод-
ній вугільній конференції «Вугільні регіони України: справедлива 
трансформація та видобуток вугілля. Український та міжнародний 
досвід». І за підтримки Світового банку й уряду Німеччини Україна 
здобуде найкращий досвід і технології для проведення справедли-
вої трансформації.

«Уже цьогоріч за підтримки міжнародних партнерів ми почнемо 
два пілотні проєкти — у Червонограді та Мирнограді. Паралельно 
плануємо дати старт ще кількох проєктів у тих шахтах, які технологіч-
но підлягають закриттю й подальшій трансформації, — цитує Дени-
са Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату КМУ. — Успіш-
ність залежить від залученості всіх учасників: від місцевої влади до 
міжнародних партнерів. Разом маємо розробити універсальну мо-
дель перепрофілювання та відновлення шахтарських регіонів, яка 
створить нові можливості для їхніх жителів та інвесторів».

ГЕРМАН ГАЛУЩЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

188 938 
фахівців становить цьогоріч загальний 

обсяг державного замовлення, 
за даними Міносвіти. Для його 
забезпечення уряд спрямував  

42,5 млрд грн

«Остаточне від’єднання від 
енергосистем Російської 

Федерації і Білорусі 
 — це своєрідна точка 

неповернення на 
шляху до європейської 

інтеграції».

Військовослужбовцям 
підвищено пенсії

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Через недосконалість 
законодавства з 2018 року великій кількості громадян  
не індексували виплати. Нині ситуацію виправлено 
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Указ Президента України 
«Про внесення зміни до 
Положення про Воєнний 
кабінет Ради національної 
безпеки і оборони України»

ДОКУМЕНТИ

Виповнилося 100 років з дня 
народження художника лауреата 
Шевченківської премії Івана-
Валентина Задорожного, якого 
українцям ще слід відкривати світу  

ЦИТАТА ДНЯ

Нові часи — нові знання й вимоги
ФОРМА РОБОТИ. Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості 
організував обласну школу сільських старост

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

22 березня цього року в літо-
писі Сумського центру ПТО 

державної служби зайнятості за-
писано окремим рядком. Саме то-
го дня відбувся перший навчаль-

ний семінар в обласній шко-
лі сільських старост, учасники 
якого, а це майже півтори сотні 
очільників сіл з різних куточків 
Сумщини, ознайомилися з акту-
альними питаннями забезпечен-
ня захисту населення та прав ді-
тей в умовах децентралізації.

Перед присутніми виступили 
представники профільних де-
партаментів і служб Сумської 
ОДА, обласного центру соціаль-
них служб, консультанти Офісу 
реформ у Сумському регіональ-
ному відділенні Асоціації міст 
України, педагогічні працівни-

ки ДНЗ «Сумський центр ПТО 
ДСЗ».

За словами директора Сум-
ського обласного центру за-
йнятості Володимира Підлісно-
го, ця школа — чудова можли-
вість для сільських старост по-
повнити й оновити багаж знань, 

потрібних для повсякденної ро-
боти. Адже в умовах децентра-
лізації та реформування систе-
ми самоврядування виникають 
численні запитання, на які тре-
ба швидко шукати і зна-
ходити єдино правильні 
відповіді. 3
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Сотні тисяч військових і працівників інших органів правопорядку отримають додаткові пенсійні виплати, запевнив 
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль
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оголошення

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

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 2021577819)

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої ді-
яльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і 
пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Спорудження пошукових свердловин № 100,101,102 Слов’янської площі Юзівської ділянки з метою по-

шуків покладів нафти і газу в кам’яновугільних відкладах, підземні споруди. Підключення свердловин до 
установки підготовки вуглеводневої сировини. 

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності)
Глибина свердловини № 100 Слов’янської площі Юзівської ділянки — 3100 м (по вертикалі), 4900 м  

(по стволу); 
Глибина свердловини № 101 Слов’янської площі Юзівської ділянки — 4300 м (по вертикалі), 6150 м  

(по стволу); 
Глибина свердловини № 102 Слов’янської площі Юзівської ділянки — 1500 м (по вертикалі), 2627 м  

(по стволу); 
Профіль ствола кожної з свердловин — похило-спрямований з горизонтальним закінченням; спосіб бу-

ріння — роторний (силовий верхній привід — СВП), турбінно-роторний (СВП+ГВД); передбачається крі-
плення ствола свердловини високогерметичними обсадними трубами. Для буріння свердловин передбача-
ється використання бурового верстату з дизель-електричним приводом потужністю до 7 000 кВт. 

Підключення кожної свердловини на відстань до 30 км до установки підготовки вуглеводневої сирови-
ни Святогірського ГКР. Підключення свердловини включає обв’язку устя свердловини та прокладання га-
зопроводу-шлейфу.

Очікувані об’єми видобутку природного газу становлять 50 — 200 тис.м3/добу.
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
Роботи по провадженню планованої діяльності буде здійснювати ТОВ «Надра Юзівська», код ЄДРПОУ 

38077614
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої  
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків  

та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),
Юридична адреса: 03151, пр. Повітрофлотський, буд. 54, Солом’янський р-н, м. Київ 
тел.: (044) 454-1500.

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи — підприємця (поштовий індекс, 
адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та конт-

ролю,
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної оцінки та контролю, 

тел.: +38 (044) 206-31-40
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа) 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме 
результати оцінки впливу на довкілля 

Рішенням про провадження планованої діяльності буде висновок з оцінки впливу на довкілля, виданий 
Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та контро-
лю, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати,
нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включа-
ючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робо-
чих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначе-
ної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які заува-
ження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. 
Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та 
усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані піс-
ля встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з ме-
тою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, 
громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться___________________________________________________.
                                                                              (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться ________________________-___________________________
                                                                   (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ 
до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та конт-
ролю,

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної оцінки та контролю, 

тел.: +38 (044) 206-31-40
 (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються за-
уваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та конт-
ролю,

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної оцінки та контролю, 

тел.: +38 (044) 206-31-40
 (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного 
в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 440 аркушах.

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне 
від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може озна-
йомитися з ними:

04053, м. Київ, Шевченківський р-н, пров. Нестерівський, 8, ТОВ «Надра Юзівська», тел.: (066) 76 63 016 
— з 16 липня 2021 року.

84130, Донецька обл., Краматорський р-н, м. Святогірськ, вул. В. Сосюри, буд. 8, приміщення Святогір-
ської міської ради, тел.: (06262) 5-32-06 — з 16 липня 2021 року.

84122, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Василівська, буд. 45, приміщення Краматорської районної ра-
ди, тел.: (099) 769-62-17 — з 16 липня 2021 року.

84306, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, приміщення Донецької обласної держав-
ної адміністрації, тел.: (06264) 6-03-30 — з 16 липня 2021 року.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися  
з документами, контактна особа)

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

У зв’язку з чим Голобородько Ігор Валентинович, громадянин України, 26.06.1975 року народження, уро-
дженець м. Жовті Води Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє відоме місце  проживання: 
вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судове засідання, яке від-
будеться 28 липня 2021 року о 15 годині 00 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Ки-
їв, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), та Ведута Ігор Володимирович, громадянин Украї-
ни, 29.10.1963 року народження, уродженець м. Жовті Води, Дніпропетровської області, зареєстрований та 
останнє відоме місце  проживання: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 
52210, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Укра-
їни, викликається в судове засідання, яке відбудеться 28 липня 2021 року о 15 годині 00 хвилин у приміщен-
ні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), голову-
ючий 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.

Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК 
України ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечен-
ня прав і свобод громадян та правовий режим на 
тимчасово окупованій території України», необхідно 
з’явитися до Печерського районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ,  вул. Володимирська, 15, для участі 
в розгляді клопотання слідчого про здійснення спе-
ціального досудового розслідування підозрюваним: 

- Бєлогорцеву Дмитру Альбертовичу, 19.12.1963  
року народження, громадянин України, зареєстро-
ваний за адресою: м. Севастополь, проспект Пе-
ремоги, 28/20, у кримінальному провадженні  
№ 22020011000000029 від 01.07.2020 за ч. 1 ст. 111 
КК України, 20.07.2021 на 12:30 годин, зала 312;

- Генне Андрію Георгійовичу, 08.04.1960  ро-
ку народження, громадянин України, зареєстрова-
ний за адресою: Україна, м. Севастополь, вул. Гене-
рала Острякова, 161, кв. 3, у кримінальному прова-
дженні № 22020011000000030 від 01.07.2020 за ч. 1  
ст. 111 КК України, 20.07.2021 на 12:00 годин, зала 
312.

Одночасно роз’яснюю, що згідно ст. 139 КПК 
України ухилення від явки на виклик слідчого, про-
курора чи судовий виклик слідчого судді, суду (не-
прибуття на виклик без поважної причини більш як 
два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який ого-
лошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, 
та/або перебуває на тимчасово окупованій території 
України, території держави, визнаної Верховною Ра-
дою України державою-агресором, є підставою для 
здійснення спеціального досудового розслідування 
чи спеціального судового провадження. 

ПОВІСТКА 
про виклик Веклова О. Ю.

Веклов Олексій Юрійович, 03.09.1977 р.н., остан-
нє відоме місце реєстрації та проживання: Донецька 
область, м. Донецьк, пр. Київський, б. 2, кв. 22,  на 
підставі ст.ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, Вам 
необхідно з’явитися 19.07.2021 в період часу з 09:00 
до 14:00 до службового кабінету № 7 слідчого відді-
лу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь До-
нецької області) Головного управління Служби без-
пеки України в Донецькій та Луганській областях, до 
старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управ-
ління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької об-
ласті) Головного управління Служби безпеки Украї-
ни в Донецькій та Луганській областях майора юсти-
ції Заїки Вадима Васильовича, за адресою: Донецька 
область, м. Маріуполь, вул. Морських Десантників, 
20, для вручення повідомлення про зміну раніше по-
відомленої підозри у кримінальному провадженні  
№ 22021050000000055, внесеному до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань 11.02.2021, за ч. 1  
ст. 258-3, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК Укра-
їни.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 23, 26, 27 
липня 2021 року в період часу з 09:00 до 18:00 для 
допиту як підозрюваного та проведення інших про-
цесуальних дій.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбут-
тя на виклик слідчого без поважних причин, перелік 
яких наведений у ст. 138 КПК України, настають на-
слідки, передбачені ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
ПІДОЗРЮВАНОГО 

Пашков Ігор Валентинович, 24.02.1968 року на-
родження, громадянин України, який проживає за 
адресою: м. Донецьк, вул. Електромеханічна, 57, у 
відповідності до ст. ст. 133, 135, 137 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися о 09 год. 00 хв. 19.07.2021, 
20.07.2021, 21.07.2021 до кабінету № 11 слідчого від-
ділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь До-
нецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській 
областях, до старшого слідчого в ОВС-криміналіста 
слідчого відділу Челах Юлії Олександрівни (номер 
телефону +380664189579), за адресою: Донецька 
область, м. Маріуполь, вул. Морських Десантни-
ків, буд. 20, для проведення за Вашою участю слід-
чих та процесуальних дій, допиту Вас як підозрюва-
ного та вручення процесуальних документів у кри-
мінальному провадженні №22019050000000267 від 
13.12.2019 за  ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК України, у 
процесуальному статусі підозрюваного. 

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчо-
го, окрім обставин, передбачених ст. 138 КПК Украї-
ни, настає відповідальність, передбачена ст. 139 КПК 
України.

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває 
обвинувальний акт із матеріалами судового провадження у 
кримінальному провадженні за  № 52018000000000810 від 
21 серпня 2018 року, за обвинуваченням Савича Анатолія 
Володимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 07.10.2020 
року постановлено здійснювати спеціальне судове прова-
дження у кримінальному провадженні за обвинуваченням: 
Савича Анатолія Володимировича у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 
КК України.

У зв’язку з чим викликається Савич Анатолій Володими-
рович, 22 вересня 1976 року народження, громадянин Укра-
їни, який народився в м. Рівне, що зареєстрований за адре-
сою: м. Луцьк, вул. Винниченка, буд. 25, кв. 50, адреса остан-
нього відомого місця проживання: м. Київ, вул. Ніжинська, 
буд. 5, кв. 76, який обвинувачується у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 
КК України, в судові засідання, які відбудуться 16.07.2021 о 
14 год. 00 хв., 31.08.2021 о 09 год. 00 хв., 03.09.2021 о 09 
год. 30 хв., 07.09.2021 о 09 год. 30 хв., у приміщенні Вищого 
антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41),  
головуючий суддя: Крикливий В. В., судді: Галабала М. В., 
Широка К. Ю.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

Втрачені: 

Заповіт від Короткого Юрія 

Степановича, зареєстрований 

в реєстрі №7.1364, свідоцтво 

про народження Короткий Олег 

Юрійович, свідоцтво про смерть 

Короткий Юрій Степанович, 

договір купівлі-продажу 

квартири (ВКВ №676312) 

вважати недійсними.

Четверта Харківська міська 

державна нотаріальна контора 

повідомляє про те, що після смерті 

Дружиніної Маї Петрівни, 

16 травня 1932 року народження, 

яка померла 01 вересня 2020 року, 

відкрилася спадщина. 

Спадкоємці, які бажають 

оформлювати спадщину, 

запрошуються до відокремленого 

підрозділу 4-ї ХМДНК 

за адресою: м. Харків, 

вул. Василя Мельникова, 2.

Ухвалою слідчого судді Голо-
сіївського районного суду міс-
та Києва від 08.07.2021 (справа 
№ 752/16000/21) надано дозвіл на 
здійснення спеціального досудо-
вого розслідування стосовно підо-
зрюваних у кримінальному прова-
дженні № 12014010390000717 від 
26.02.2014 у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 438 КК України: Зінь-
кова Віктора Івановича, 09.04.1970 
р.н., Крючкова Ігоря Івановича, 
31.01.1974 р.н. та Козирєва Олек-
сія Вікторовича 23.03.1975 р.н., 
які переховуються від слідства та 
суду та на даний час знаходяться 
на тимчасово окупованій терито-
рії України в Автономній Республі-
ці Крим.
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Укргiдрометцентр

У Брюсселі нагородять найоригінальнішу 
ресторанну терасу

ДОЗВІЛЛЯ. У період вихо-
ду з локдауну міська влада 
Брюсселя дала дозвіл ресто-
ранам і кафе без зайвих бю-

рократичних формальнос-
тей облаштовувати на части-
нах тротуарів і паркувальних 
майданчиків біля своїх за-

кладів відкриті тераси. Щоб 
так дати змогу якомога біль-
шій кількості відвідувачів без-
печно насолодитися вечерею 
та келихом вина у товаристві 
друзів. 

«Якщо ви прогуляєтеся ву-
лицями Брюсселя, то поміти-
те, що наша ініціатива пере-
творити місця для паркуван-
ня на тераси мала величез-
ний успіх», — сказав держав-
ний секретар з питань урба-
нізму мерії Брюсселя Пас-
каль Смет. Завдяки цьому на 
розі чи не кожної брюссель-
ської вулички тепер можна 
спокійно перекусити, випити 
кави й підтримати так влас-
ників барів та ресторанів, 
яким було дуже тяжко пере-
жити часи пандемії. Ця ідея 
змусила замислитися, на-
скільки обмежений публіч-
ний простір у великих містах 
і як його можна використову-
вати.

Влада Брюсселя, вражена 
креативністю й вигадливістю 
рестораторів, багатьом з яких 

вдалося створити затишні й 
оригінальні тераси, вирішила 
гідно відзначити найкращих 
за проєктування обідніх при-
міщень просто неба нагоро-
дою «Брюссельська тераса». 
Організатори конкурсу споді-
ваються, що ця премія стане 
заохоченням до продовження 
креативного освоєння місько-
го простору та сприятиме від-
родженню ресторанного біз-
несу. 

Переможця обиратимуть 
усі охочі. Жителі Брюсселя 
можуть надіслати на елек-
тронну адресу конкурсу фо-
тографію тераси, яка, на їх-
ню думку, доповнює та при-
крашає громадський простір 
бельгійської столиці. А жу-
рі, до складу якого увійдуть 
брюссельські архітектори, 
урбаністи, ресторатори й чи-
новники мерії, щомісяця оби-
ратиме переможця. Він отри-
має спеціальну нагороду, яку 
можна буде виставити на те-
расі, і грошовий приз 500  
євро.

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

Як золоті рибки 
перетворюються  
на монстрів

ТВАРИННИЙ СВІТ. Мерія міста Бернсвілл в американському 
штаті Міннесота закликала жителів не випускати домашніх рибок 
у дику природу після того, як місцеві природоохоронні служби вия-
вили в озері міського парку величезних золотих риб. Мерія на сво-
їй сторінці у твіттері розмістила фото, на яких видно золотих рибок-
монстрів, виловлених під час огляду озера Келлер. «Будь ласка, не 
випускайте своїх домашніх золотих рибок у водойми», — підписала 
міська влада ті знімки. Хатні тварини у дикій природі можуть вирос-
тати до надзвичайно великих розмірів і так спричинювати серйоз-
ні порушення в екосистемах, переконують зоологи. За їхніми сло-
вами, велетенські золоті рибки можуть погіршити стан води, оскіль-
ки змінюють і порушують осад водойми, знищуючи водяні рослини.

У штаті Міннесота золоті рибки вважають інвазивним видом. Це 
означає, що їх не можна випускати в дику природу, тобто у водо-
йми. Зазвичай золоті рибки, які живуть у домашніх акваріумах, ви-
ростають до п’яти сантиметрів завдовжки. Але коли потрапляють 
у річки чи озера, можуть вирости до значно більших розмірів. Во-
ни швидко розмножуються, перетворюючись на домінантний вид. 

Департамент дикої природи сусіднього округу Карвер вже сти-
кався торік із схожою проблемою. Його працівники вилучили з міс-
цевої річки майже 50 тисяч золотих рибок.

США — не єдина країна, яка потерпає від нашестя домашніх ри-
бок-монстрів. 2017 року міська влада Мюнхена (Німеччина) заяви-
ла, що через зграї велетенських золотих риб інші мешканці місце-
вих ставків та озер голодують. Проблема настільки загострилася, 
що мерія Мюнхена вирішила штрафувати кожного, хто випускати-
ме домашніх улюбленців у громадські водойми.

Великих золотих рибок було виявлено й у Великій Британії. 2010 
року британський підліток витягнув з озера в місті Дорсет золоту 
рибку завважки понад два кілограми.

Батько шукав викраденого сина 24 роки
СІМЕЙНА ДРАМА. Кита-

єць Го Гангтан знайшов сина 
після 24 років виснажливих 
пошуків, проїхавши усю кра-
їну на мотоциклі — 500 тисяч 
кілометрів. Сина Го Гангта-
на викрали торгівці людьми, 
коли йому було лише два ро-
ки,  просто у дворі будинку у 
провінції Шандьдун, де жила 
сім’я. 

За даними міністерства 
громадської безпеки КНР, 
поліція змогла встановити 
особу сина Го Гангтана за 
допомогою ДНК-тестування. 
Пізніше у цій справі було ви-
явлено й заарештовано двох 
пі дозрюваних, повідомляє 
ВВС. Затримані підтвердили, 
що спланували викрасти ма-
люка заради грошей. Як роз-
повіла підозрювана жінка, 
яку поліція називає лише на 
прізвище Тан, вона побачила 
хлопчика, що грався сам бі-
ля дому, схопила його і від-
везла на автовокзал, де на 
неї чекав її партнер на пріз-
вище Ху. Потім пара разом з 
викраденим хлопчиком сіла 
в міжміський автобус, який 
прямував до сусідньої провін-
ції Хенань, і там продали йо-
го. Китайські ЗМІ повідомля-
ють, що весь цей час син Го 
Гангтана жив у цій провінції. 

«Тепер, коли я знайшов си-
на, ми всі можемо бути щас-
ливими», — сказав Го Ганг-
тан журналістам. Але до 
цього він пройшов склад-
ний шлях. Після того як йо-
го сина викрали 1997 року, 
Го об’їздив на мотоциклі 20 
провінцій країни, пересліду-
ючи викрадачів. Він потра-
пляв у дорожньо-транспортні 
пригоди, став жертвою гра-
біжників і поміняв десять мо-
тоциклів. Скрізь, де він був, 
Го Гангтан розповсюджував 

листівки з фотографією си-
на. Він витратив усі заоща-
дження на цю місію, ночував 
під мостами і жебракував, ко-
ли в нього закінчувалися гро-
ші. Ці тривалі пошуки зроби-
ли його провідним членом 
громадської організації Ки-
таю, яка займається пошука-
ми зниклих безвісти, і допо-
міг щонайменше семи бать-
кам возз’єднатися з викраде-
ними дітьми.

У Китаї викрадення й тор-
гівля немовлятами — вели-
ка проблема. 2015-го пові-
домляли, що щороку у кра-
їні викрадають 20 тисяч ді-
тей. Багато з них продають 
на всиновлення і в Китаї, і за 
кордоном.
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Не бігати швидко  
і не дихати часто

СПОРТ. Влада Сеула видала розпорядження, яке заборо-
няє вмикати у тренажерних залах музику, темп якої переви-
щує 120 ударів на хвилину. Швидкість на бігових доріжках 
має бути встановлено не більше шести кілометрів на годи-
ну. Так у столиці Південної Кореї хочуть обмежити поширен-
ня COVID-19. Представники органів охорони здоров’я заяв-
ляють, що такі нововведення під час занять спортом не да-
ватимуть змоги людям занадто швидко й активно дихати, і 
краплинки слини не розлітатимуться на всі боки. Відвідува-
чам спортклубів дозволено проводити в залі лише дві годи-
ни і заборонено користуватися душем. Представники місь-
кої влади Сеула вважають, що ці обмеження запобігатимуть 
повному закриттю спортзалів.

У Південній Кореї спостерігається новий спалах захво-
рюваності на COVID-19. Минулим вихідними там зафіксо-
вано 1100 нових недужих. Прем’єр-міністр Кім Бу Кюм зая-
вив, що країна досягла «максимального рівня кризи», пові-
домляє ВВС.

Він не втратив надію, 
щодня наближаючи таку 
очікувану зустріч
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