
ДОПОМОГА
І  МОЖЛИВОСТІ  ЄСЧехія з 1 липня 

головуватиме у ЄС

Відновлення України – 
один із п’яти її пріоритетів

З 1 липня у Євросоюзі голо-
вуватиме Чехія. Нагадаємо, 
що процедура зміни лідера 
здійснюється кожні шість 
місяців. Держава, яка головує 
в ЄС, формує порядок денний 
зустрічей міністрів, виступає 
посередником на переговорах у 
межах ЄС і також представляє 
позицію держав-членів у 
Європейському парламенті.

Напередо дн і  чесь к ий 
прем’єр-міністр Петр Фіала 
та міністр закордонних справ 
Чехії Ян Ліпавски розповіли 
про пріоритети діяльності 
країни під час головування в 
Раді Європейського союзу.  
Повоєнна відбудова України є 
одним із них.

Усього пріоритетів п’ять:
✓ управління кризою біженців 

та оновлення післявоєнної 
України;

✓ енергетична безпека;
✓ посилення  оборо -

ноздатності та кібербезпеки 
Європи;

✓ стратегічна стійкість 
європейської економіки;

✓ стійкість демократичних 
інститутів.
■ ДЕВІЗ головування Чехії в 

Раді ЄС: “Європа як завдання: 
переосмислити, перебудувати, 
відновити сили”.

За словами прем’єр-
міністра Чехії Петра Фіали, 
війна росії проти України “ви-
явила слабкість європейської 
архітектури безпеки, чому 
нам доведеться давати раду. 
Ми можемо сказати, що після 
агресії Росії в Україні світ вже 
не буде колишнім. Ми також 
хочемо брати участь у його 
формуванні. Спільно з наши-
ми європейськими партнера-
ми протягом наступних шести 
місяців ми будемо на перед-
ньому краї Європейського  
союзу, працюючи, щоб разом 
стати сильнішими й мати 
змогу використати свою 
силу на користь тих, хто її 
потребує”.

«Дім Європи» 
підтримує 

українських митців 
та освітян

ПРОГРАМА House of Europe 
мобілізувала 1,5 млн євро на 
допомогу митцям, культурним 
діячам, лікарям, освітянам, 
підприємцям, журналістам 
і  л ідерам молод іжних 
організацій, які постраждали від 
російської агресії проти України.

Із 24 лютого 2022 року про-
грама перенаправила своє 
фінансування на сім сфер 
екстреної підтримки, зосере-
дившись на вирішенні проблем 
воєнного часу.

Крім того, House of Europe 
зібрала та проінформувала про 
сотні можливостей: стипендії й 
житло для працівників культури, 
науковців і студентів, екстрена 
підтримка неурядових організацій, 
працівників ЗМІ й підприємців 
та інше. Програма також на-
дала індивідуальну підтримку 
українським професіоналам і до-
зволила своїм грантоотримува-
чам перенаправити фінансування 
на потреби під час війни.

Новий пакет екстреної допо-
моги – це:

✓ 28 музеїв у Львівській, 
Одеській, Київській, Донецькій, 
Луганськ ій ,  Сумськ ій  та 
Миколаївській областях отримали 
146359 євро на захист експонатів;

✓ десять громадських ініціатив 
отримали фінансування на 
документування військових 
злочинів, підтримку вчителів із 
Маріуполя, проведення дитячо-
го кінофестивалю, тренінги для 
вагітних про те, як народжувати в 
бомбосховищах тощо;

✓ 13 культурних організацій, 
які перетворилися на притул-
ки для переселенців, отримали 
фінансування від програми;

✓ 150 членів спільноти 
випускників House of Europe от-
римали стипендію в розмірі однієї  
тисячі євро для відновлення 
професійної діяльності, а також 
на проживання, харчування, ліки 
та паливо;

✓ представники громадянського 
суспільства й партнери програми, 
які займаються волонтерством, 
евакуацією громадян, охороною 
культурної спадщини та іншими ря-
тувальними операціями по Україні, 
отримали 75 комплектів захисних і 
медичних аптечок;

✓  п р о ф е с і о н а л а м  т а 
організаціям, які виграли грант 
House of Europe, але не витрати-
ли його, програма запропонувала 
перенаправити кошти на екстрені 
потреби українців і протистояння 
російській агресії. 

House of Europe також пропонує 
українським організаціям 
інфраструктурні гранти до 15-ти ти-
сяч євро в рамках відкритого кон-
курсу на відновлення діяльності.

У липні 2022 року в рамках 
House of Europe відбудеться 
третій онлайн-хакатон Hatathon, 
який об’єднає культурних та ІТ-
експертів для пошуку стартап-
рішень у культурній і креативній 
індустрії та за її межами.

https://houseofeurope.org.ua

НА ВСЕХ городских 
рынках в обычном ре-
жиме продолжают дей-
ствовать лаборатории 
ветеринарно-санитарной 
медицины – проверяют 
пищевую продукцию жи-
вотного и растительного 
происхождения на безо-
пасность. В том числе все 
овощи, фрукты и ягоды 
на наличие нитратов. 

По данным Госпродпо-
требслужбы, за три месяца действия военного 
положения в Украине специалистами гослабора-
торий ветеринарно-санитарной экспертизы  на 
рынках Запорожья всего проведено около 107,2 
тысячи экспертиз. По результатам исследова-
ний выявлено 267 случаев эхинококоза свиней, 
91 случай дикроцелиоза говядины и баранины, 
около четырехсот случаев незаразных болезней 
КРС и свиней. 

Уничтожены и утилизированы 1,9 тонны  

забракованных 
субпродуктов.

Также не допу-
щены к реализа-
ции:

✓ молокопро-
дукты – 0,266 т, по 
причине механиче-
ского загрязнения и 
фальсификации;

✓ растительные 
продукты – 0,65 т, в связи с превышением  до-
пустимого содержания нитратов.
■ Обращаем внимание потребителей! Вы 

имеете полное право потребовать у реализато-
ров на рынке документы, которые подтверждают 
качество и безопасность продаваемой продук-
ции – соответствующую справку от лаборатории 
ветеринарно-санитарной экспертизы. 

И ни при каких условиях не покупайте продук-
ты на стихийных рынках, поскольку они могут 
быть опасны для здоровья.

Светлана ШКАРУПА, фото автора

В НАШЕМ регионе пик ягодно-
го сезона приходится на конец 
июня – начало июля. Поэтому на 
запорожских рынках ассортимент 
ягод уже заметно вырос – причем, 
наших, сезонных [значит – полез-
ных], а не импортных [т.е. обрабо-
танных «химией» и дозревавших 
уже в коробках, а не на ветках].

Вот только цены не особо раду-
ют. Большинство ягод продается 
достаточно дорого, по крайней 
мере дороже, чем во все преды-
дущие годы.

Итак, в минувшие выходные на 
городских рынках из ягод можно 
было купить:

✓ черешню – в среднем по 60-
70 грн за кг, наиболее крупных 
сортов [типа «воловье сердце»] – 
по 80-90 грн, мелкую – по 40 грн;

✓ вишню – по 40 грн;
✓ малину – по 130-150 грн;
✓ красную смородину – по 70-

80 грн;

✓ черную смородину крупно-
плодную [типа «голубка»] – 100-
110 грн;

✓ крыжовник – по 50-80 грн;
✓ клубнику – по 85-100 грн;
✓ абрикосы – по 80-100 грн;
✓ персики – по 70-90 грн;
✓ ежевику – по 160-180 грн.

В Запорожье – пик ягодного сезона

Проверка на качество и безопасность

№2Спецвыпуск

Ц Е Н Т Р  П Р О Т И Д І Ї 
ДЕЗІНФОРМАЦІЇ при РНБО 
України повідомляє, які 
дезінформацію, маніпуляції 
та фейки останніми днями 
поширювали окупанти.

ДЕЗІНФОРМАЦІЯ
■ Пропагандистські ЗМІ рф 

заявили: “Київський режим зно-
ву вдається до сценарію Бучі, 
завдавши ударів по цивільній 
інфраструктурі Кременчука”. 
За версією ЗМІ рф, удар по 
ТРЦ, внаслідок якого загину-
ли десятки мирних жителів, 
здійснили саме українські 
військові.
■ російська преса пише, 

що “британці втомилися від 
українських біженців та хочуть 
їх вигнати. Наприклад, жителі 
міста Редінг з радістю прийня-
ли у себе біженців, але за чоти-
ри місяці розгубили ентузіазм. 
Тепер вони масово просять 
українців шукати інше житло чи 
їхати”.
■ ЗМІ рф, з посилан-

ням на видання Asian Times 
повідомили, що “стратегія США 
та НАТО щодо знекровлення 
рф виявилася нежиттєздатною: 
арсенали зброї Заходу вис-
нажуються, а на їх поповнен-
ня йде дуже багато часу… ці 
обставини можуть спонука-
ти Захід сприяти закінченню 
українського конфлікту”.

МАНІПУЛЯЦІЯ
■ Екс-президент рф 

д.медведєв заявив, що будь-
яка спроба зазіхнути на Крим 
буде розцінюватися як ого-
лошення війни росії: “Якщо 
це робить країна, що входить 
до НАТО, це конфлікт із усім 
Північноатлантичним альян-
сом. Третя світова війна і то-
тальна катастрофа”.
■ Посол рф у США а.антонов 

заявив: “Постачання зброї 
Україні, що триває з боку 
США, лише закручує спіраль 
конфлікту і підвищує загро-
зу подальшої ескалації з не-
передбачуваними наслідками. 
Под ібна л ін ія  с творює 
додаткові ризики у відносинах 
між найбільшими ядерними 
державами”.

ФЕЙК
■ російський пропагандист 

в.соловйов заявив: “Українські 
військові знищують у Лиси-
чанську іноземних інструкторів, 
побоюючись, що ті розкриють 
секретні дані після здачі в полон”.

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
У наших спецвипусках 

ми надаємо достовірну інформацію 
про ситуацію в області,
 про підтримку України 

ЄС, США та іншими країнами


