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Міністр юстиції про перші етапи імплементації  
так званого антиолігархічного закону

Щеплюватися ніколи 
не пізно

ВАКЦИНАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ. Відучора обов’язковим щеплен-
ням проти COVID-19 підлягають працівники центральних органів ви-
конавчої влади та їхніх територіальних органів, місцевих державних 
адміністрацій, їхніх структурних підрозділів та закладів освіти. Цей 
перелік затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я від 
04.10.2021 №2153. Працівників, які не щепилися проти COVID-19 
протягом визначеного наказом періоду, буде відсторонено від робо-
ти без збереження заробітної плати, нагадує Укрінформ. 

Освітяни й працівники органів влади, які мають абсолютні проти-
показання до проведення щеплень відповідно до переліку медич-
них протипоказань та застережень до проведення профілактичних 
щеплень, затвердженого наказом МОЗ від 16 вересня 2011 року 
№595, обов’язковій вакцинації не підлягатимуть.

Наказ про відсторонення від роботи невакцинованих працівників 
не стосується щеплених однією дозою, запевнив напередодні на-
буття чинності документа заступник міністра охорони здоров’я — 
головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

ДЕНИС МАЛЮСЬКА:

ЦИФРА ДНЯ

492 000
працівників закладів загальної 

середньої освіти щеплено від COVID-19 
двома дозами. Це — 76,2% освітян

«Набуття чинності 
закону про олігархів 

припадає на період між 
травневими святами, 
а перші «номінаційні» 

засідання РНБОУ 
будуть можливими 

з двадцятих чисел 
травня».

Одинадцять регіонів 
повністю підключили 
житлофонд до тепла

СПІВПРАЦЯ. На місцях виконують домовленості  
про збереження тарифів для населення на рівні минулого 
опалювального сезону
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На Харківщині діють центри 
надання адмінпослуг у 34  
із 56 територіальних об’єднань, 
і подальша оптимізація мережі 
триває 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

«Про призначення стипендій  
Президента України для дітей  
з інвалідністю, які мають високі  
досягнення у всеукраїнських  
спортивних змаганнях, та їх тренерів»

ЦИТАТА ДНЯ
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Постанова Кабінету Міністрів 
Ураїни «Про затвердження 
Порядку проживання та 
утримання учнів у пансіонах 
закладів освіти»

Cумнівні трансакції не пройдуть
ГРОШІ. Фінустанови дедалі частіше відстежують підозрілі перекази на великі суми

Олег ГРОМОВ,  
«Урядовий кур’єр» 

Згідно з чинними законодав-
чими нормами, фізичній осо-

бі забороняється використовува-
ти поточні рахунки, відкриті для 
власних потреб, для проведен-
ня операцій, пов’язаних зі здій-

сненням підприємницької та не-
залежної професійної діяльнос-
ті. Що робити у разі, коли вияв-
лено, що фізособи, які здійсню-
ють підприємницькі перекази на 
великі суми, не  ФОПи або юросо-
би? «Урядовий кур’єр» проаналі-
зував нормативну базу та зібрав 
думки експертів.

«Відповідно до ч. 1 ст. 1074 Ци-
вільного кодексу України не до-
пускається, крім випадків обме-
ження прав розпорядження ра-
хунком за рішенням суду або в ін-
ших випадках, встановлених за-
коном або умовами обтяження, 
предметом якого є майнові пра-
ва на кошти, що перебувають на 

його рахунку, а також у разі зу-
пинення фінансових операцій, які 
можуть бути пов’язані з легаліза-
цією доходів, одержаних злочин-
ним шляхом», — зазначає Олек-
сандр Камша, адвокат ЮФ «Ілля-
шев та Партнери».

Підставою для перевірки прове-
дення нетипових операцій може бу-

ти договір з клієнтом на обслугову-
вання, яким передбачено види опе-
рації, за якими можна робити розра-
хунки. Перевірка відбуватиметься 
різними методами, один з яких по-
рівняння заявлених сум клієнтом — 
фізичною особою у разі від-
криття рахунку та фактич-
ні суми операцій і їх частота. 3
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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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 Учасникам ТОВ «УКРБИЗНЕСРЕСУРС»  
від ТОВ «УКРБИЗНЕСРЕСУРС»

Наступним повідомляю, що я — директор ТОВ «УК-
РБИЗНЕСРЕСУРС», керуючись ст. 9.2.9 та 9.3.7. Стату-
ту ТОВ «УКРБИЗНЕСРЕСУРС», скликаю чергові Загаль-
ні збори Учасників ТОВ «УКРБИЗНЕСРЕСУРС», а тому за-
значаю:

- чергові Загальні збори учасників ТОВ «УКРБИЗНЕС-
РЕСУРС» відбудуться 13 грудня 2021 року в 13 годин 
00 хвилин за адресою: Україна, 03039, місто Київ, ПРО-
СПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 42А.

- порядок денний чергових Загальних зборів учасни-
ків Товариства:

Обрання Голови Зборів.
Про приведення положень Статуту Товариства у від-

повідність до вимог Закону України «Про товариства з 
обмеженою та додатковою відповідальністю», затвер-
дження та реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Внесення інформації про особу, що є кінцевим бе-
нефіціарним власником ТОВ «УКРБИЗНЕСРЕСУРС» та 
структуру власності у порядку, передбаченому Законом 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фі-
зичних осіб-підприємців та громадських формувань»

Присутність всіх учасників Товариства обов’язкова. 
До того, нагадую що згідно положень  Статуту  Товари-
ства у випадку неможливості особистої присутності учас-
ника на Загальних зборах він має право призначити на 
підставі довіреності свого повноважного представника. 

Кожному з Учасників Товариства може бути надана 
можливість ознайомитися з запропонованою редакцією 
Статуту ТОВ «УКРБИЗНЕСРЕСУРС», про що слід повідо-
мити директора Товариства не пізніше 07 грудня 2021 р. 

Додатково повідомляю що ст. 5.2. Статуту Товариства 
закріплене право кожного з учасників Товариства вима-
гати розгляду  питання на Зборах Товариства за умови, 
що воно було їм поставлено не пізніше як за 25 днів до 
початку Зборів. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали 
про здійснення спеціального досудового 
розслідування стосовно підозрюваного 

Демидова Д. Р.
Ухвалою слідчого судді Іллічівського районного 

суду м. Маріуполя Донецької області від 04.11.2021 
надано дозвіл на здійснення спеціального досудо-
вого розслідування у кримінальному провадженні  
№ 42015051100000066 від 27.01.2015 стосовно Де-
мидова Дмитра Радиславовича, 10.06.1995 р.н., за-
реєстрованого за адресою: м. Донецьк, вул. Гімалай-
ська, 10, підозрюваного у вчиненні злочину, перед-
баченого ч.1 ст.408 КК України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Демидова Д. Р. 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваний Демидов Дмитро Радиславович, 

10.06.1995 р.н., громадянин України, місце реєстра-
ції: м. Донецьк, вул. Гімалайська, 10, у відповіднос-
ті до ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необ-
хідно з’явитися 12.11.2021 об 11:00 до слідчого Тре-
тього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріу-
полі) Територіального управління Державного бю-
ро розслідувань, розташованого у місті Краматор-
ську, Фесенко Олени Вікторівни, за адресою: Доне-
цька обл., м. Маріуполь, пр. Металургів, буд. 193, 
каб. № 507, для завершення досудового розсліду-
вання, відкриття матеріалів, вручення обвинуваль-
ного акту з додатками у кримінальному провадженні  
№ 42015051100000066 від 27.01.2015 в якому, Ви 
є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 408 КК України.

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

ОГОЛОШЕННЯ № 3 
про результати проведення відбору пропозицій 

з придбання житла 

Відбір пропозицій придбання житла на вторинно-
му ринку Державною установою «Центр обслугову-
вання підрозділів Національної поліції України» ви-
знано таким, що відбувся частково.

Розкриття пропозицій відбулося об 11 год. 00 хв. 
20.10.2021 за адресою: вул. Святошинська, 27, м. Ки-
їв, 03115, Державна установа «Центр обслуговування 
підрозділів Національної поліції України», зал нарад. 

Визначено переможців за наступними лотами:
- лот 1 — фізичну особу Щербаня Павла Павлови-

ча (2 однокімнатні квартири у м. Києві на вул. Грод-
ненській, 14, вартість: 28 700,00 грн за м2);

- лот 6 — юридичну особу Акціонерне товариство 
«ЗНВКІФ «Княгиня Ярославна» (1 трикімнатна квар-
тира у м. Борисполі Київської області на вул. Київ-
ський Шлях, 95, вартість: 19 128,00 грн за м2);

- лот 7 — юридичну особу ПрАТ «Луцьксантех-
монтаж № 536» (1 двокімнатна квартира у м. Луцьку 
Волинської області на вул. Залізничній, 20, вартість: 
20 200,00 грн за м2). 

За лотами 2, 3, 4, 5 конкурс не відбувся, оскіль-
ки пропозиції учасників не відповідали вимогам за-
мовника або до участі допущено менше двох пропо-
зицій. 

Заступник голови конкурсної комісії  
Олександр ДЯТЛЕНКО

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ ШПАРБЕРУ В. Л.
Відповідно до вимог ст.ст. 111-112, 276-278 та 

глави 11 КПК України повідомляю, що 05.04.2019 
у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
05.04.2019 за № 220190000000000091, за ознака-
ми злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України 
складено письмове повідомлення про підозру, згід-
но якого Шпарбер Валерій Львович, 09.12.1960 р.н., 
підозрюється у вчиненні фінансування тероризму з 
корисливих мотивів за попередньою змовою групою 
осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ШПАРБЕРА В. Л.
Підозрюваний Шпарбер Валерій Львович, 

09.12.1960 р.н., зареєстрований у м.Донецьк Доне-
цької області, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 
КПК України, викликається на 10 год. 00 хв. 15, 16 та 
17 листопада 2021 року до старшого слідчого в ОВС 
3-го відділення (з дислокацією в м. Краматорськ) 
слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у 
м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій 
та Луганській областях підполковника юстиції Ники-
тенка П. О. в каб. №121, за адресою: Донецька об-
ласть, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 
56, для допиту в якості підозрюваного та проведен-
ня інших процесуальних дій в якості підозрюваного 
у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
05.04.2019 за № 220190000000000091, за ознаками 
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України

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.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, Ченцова Наталія Ар-
кадіївна, доводить до відома усіх зацікавлених осіб, а саме можливих спадкоємців, 
про відкриття спадкової справи після смерті Головіної Раїси Іванівни, 08.11.1939 р.н., 
останнім постійним місцем проживання якої було: місто Донецьк, вулиця Вітчізняна, 
будинок 29/1, яка померла 12 червня 2021 року. 

Прохання звертатися за номером телефону 095 295 25 79, або за адресою: місто Ки-
їв, вулиця Григорія Сковороди, 7.

Втрачені: посвідчення адвоката України №1283, видане Одеською 

кваліфікаційно-дисциплінарною  комісією адвокатури 30.06.2004 року 

на ім’я Веселова Андрія Вікторовича та свідоцтво про право на зайняття адвокатською 

діяльністю №1283, видане  на підставі рішення Одеської кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури 30.06.2004 року на ім’я 

Веселова Андрія Вікторовича, вважати недійсними. 

Розшукуються спадкоємці Храмцова 
Олександра Миколайовича, 09.05.1959 
р. н., померлого 03.02.2021 року. Спад-
коємці запрошуються до Четвертої Хар-
ківської державної нотаріальної контори 
за адресою: м. Харків. вул. Мельникова, 
2. Тел. 392-03-86.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ ТА ВИКЛИК ДО СЛІДЧОГО
Відповідно до ст.ст. 111-112, 135, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що 05.11.2021 у кримі-

нальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №22017130000000061 від 07.04.2017 за ознаками вчинен-
ня злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст.111, ч. 2 ст. 260, ч. 1  
ст. 258-3, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 258 КК України, складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким 
Маслов Євген Михайлович, 25.01.1971 р.н., зареєстрований за адресою: Луганська обл., м. Луганськ, вул. 
Кропивницького, буд.4, кв.114, підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2  
ст. 110 та ч. 2 ст. 260 КК України.

Також, згідно з ст.ст. 133, 135 КПК України, Маслов Є.М., 25.01.1971 р.н., викликається на 10 год. 00 хв. 
11.11.2021, 12.11.2021, 13.11.2021 до старшого слідчого СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській 
областях Ярушкевича С.О. за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 21, для вручення 
повідомлення про підозру та допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні №22017130000000061 
від 07.04.2017. Наслідки та поважні причини неприбуття особи на виклик визначені ст.ст.138-139 КПК Укра-
їни.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Обвинувачений Журов Андрій Андрійович, 24.04.1993 

року народження, відповідно до ст. ст. 134, 135, 323 КПК 
України викликається на 09 год. 45 хв. 16 листопада 2021 
року до Хмельницького міськрайонного суду (м. Хмель-
ницький, вул. Кам’янецька, 117, 2 поверх, каб. № 3),  
головуючий суддя Антонюк О. В., тел. (0382) 67-15-64 
для проведення підготовчого судового засідання у кри-
мінальному провадженні № 22019240000000041 за ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Поважні причини неприбуття осо-
би на виклик передбачені у ст. 138 КПК України. Наслідки 
неприбуття на виклик передбачені у ст. 139 КГІК України.

Південним міжобласним територіальним 
відділенням Антимонопольного комітету 

України, у зв’язку із неможливістю вручення 
рішення від 16.09.2021 № 65/49-р/к ТОВ «ПАТЧЕР» 
(вул. Святослава Хороброго, 12, м. Дніпро, 49044, 

ідентифікаційний код — 42713177) 
за місцезнаходженням та рішення від 16.09.2021 

№ 65/49-р/к ТОВ «МІСТДОРБУД» (вул. Паніка-
хи, 2, м. Дніпро, 49041, ідентифікаційний код — 

41782014) за місцезнаходженням, вказанe рішення 
розміщено на офіційному веб-сайті АМКУ 

(http://www.amcu.gov.ua).

До уваги 
товариства з обмеженою відповідальністю «Мілівей» (ідентифікаційний код юридичної особи 42132765)

За результатами розгляду справи № 130-26.13/103-20 про вчинення товариством з обмеженою відпо-
відальністю «Мілівей» (ідентифікаційний код юридичної особи 42132765, адреса: вул. Митрополитська, 
4, м. Маріуполь, Донецька обл., 87515) порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України 
«Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету Украї-
ни на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України про надання інформації від 
12.03.2020 № 130-29/06-3627 у встановлений ним строк, Антимонопольний комітет України прийняв рішен-
ня від 12.08.2021№ 98-р/тк.

Інформація про прийняте рішення розміщена на офіційному веб-сайті Комітету за посиланням:  
https://amcu.gov.ua/npas/pro-porushennya-zakonodavstva-pro-zahist-ekonomichnoyi-konkurenciyi-ta-
nakladennya-shtrafu-234.

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини першої статті 56 Закону України «Про захист 
економічної конкуренції».

Краснокутська селищна рада Богодухівського ра-
йону Харківської області запрошує на засідання ко-
місії з питань захисту прав дитини при виконавчому 
комітеті Краснокутської селищної ради гр. Вашішт 
Ашіша 14 жовтня 1983 року народження, яке від-
будеться 25 листопада 2021 року о 9:00 год. в при-
міщенні Краснокутської селищної ради за адресою: 
вул. Охтирська, 1, смт Краснокутськ, Богодухівський 
район, Харківська область з питання доцільності або 
недоцільності позбавлення батьківськи прав.

Південним міжобласним територіальним 

відділенням Антимонопольного комітету 

України, у зв’язку із неможливістю вручення 

рішення від 12.10.2021 № 65/53-р/к відносно 

ТОВ «Абсолют-2016» (вул. Воробкевича, буд. 33, 

м. Чернівці, 58000, ідентифікаційний код юридичної 

особи — 40281953) за місцезнаходженням, 

вказане рішення розміщено на офіційному 

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 8 листопада 2021 р. № 1157 
Київ

Про затвердження Порядку використання  
коштів, передбачених у державному бюджеті 

для формування статутного капіталу 
акціонерного товариства «Національний фонд 

інвестицій України»
Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міні-

стрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для формування статутного капіталу акціонерного товариства «Національний фонд 
інвестицій України», що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 8 листопада 2021 р. № 1157

ПОРЯДОК 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для формування статутного капіталу акціонерного товариства  
«Національний фонд інвестицій України» 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у держав-
ному бюджеті Мінекономіки за програмою «Формування статутного капіталу акціо-
нерного товариства «Національний фонд інвестицій України» (далі — бюджетні ко-
шти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем 
бюджетної програми є Мінекономіки. 

3. Бюджетні кошти спрямовуються на формування статутного капіталу акціонер-
ного товариства «Національний фонд інвестицій України» (далі — товариство) від-
повідно до закону. 

4. Кошти, отримані товариством відповідно до пункту 3 цього Порядку, викорис-
товуються для забезпечення його статутної діяльності щодо:

1) здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією інвестиційних проектів;

2) придбання матеріальних та нематеріальних необоротних активів, необхідних 
для виконання статутних завдань товариства;

3) оренди та ремонту приміщення, оплати комунальних послуг, послуг з тепло-, 
водопостачання і водовідведення, електричної енергії, оплати праці та здійснення 
нарахувань на заробітну плату, відряджень працівників та членів органів управлін-
ня, придбання предметів, матеріалів, робіт і послуг, сплати передбачених законодав-
ством обов’язкових платежів, здійснення інших заходів відповідно до покладених на 
товариство статутних завдань;

4) інших завдань, визначених статутом товариства. 
5. Перерахування бюджетних коштів здійснюється Мінекономіки платіжним дору-

ченням з реєстраційного рахунка Мінекономіки, відкритого у Казначействі, на раху-
нок товариства, відкритий в установленому порядку в банку, який відібраний відпо-
відно до Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової до-
помоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та за-
робітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1231 (Офіційний вісник України, 2001 р., 
№ 39, ст. 1762; 2020 р., № 6, ст. 278, № 93, ст. 3004).

6. Відображення в первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані 
(створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік 
бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням 
бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бю-
джетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здій-
снюються в установленому законодавством порядку.

8. Товариство подає щомісяця до 10 числа Мінекономіки інформацію про вико-
ристання коштів, отриманих товариством відповідно до пункту 3 цього Порядку.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 8 листопада 2021 р. № 1158 
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету 
Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641  

і від 2 грудня 2020 р. № 1198
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 

«Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 

заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 
2020 р., № 63, ст. 2029, № 99, ст. 3224; 2021 р., № 1, ст. 17) і від 2 грудня 2020 р. 
№ 1198 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 грудня 
2019 р. № 1070 і від 22 липня 2020 р. № 641» (Офіційний вісник України, 2020 р.,  
№ 99, ст. 3224; 2021 р., № 1, ст. 17) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 8 листопада 2021 р. № 1158

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  

від 22 липня 2020 р. № 641 і від 2 грудня 2020 р. № 1198
1. Пункт 151 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 

після слів «(NATO Support and Procurement Agency)» доповнити словами «; для 
закупівлі Апаратом Ради національної безпеки і оборони України товарів, робіт 
і послуг, пов’язаних з удосконаленням мережі ситуаційних центрів та цифрової 
трансформації сфери національної безпеки і оборони».

2. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2020 р. № 1198 
після слів «(NATO Support and Procurement Agency)» доповнити словами «; для 
закупівлі Апаратом Ради національної безпеки і оборони України товарів, робіт 
і послуг, пов’язаних з удосконаленням мережі ситуаційних центрів та цифрової 
трансформації сфери національної безпеки і оборони».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 жовтня 2021 р. № 1347-р 
Київ

Про внесення зміни до пункту 11 плану основних 
заходів цивільного захисту на 2021 рік

Внести зміну до пункту 11 плану основних заходів цивільного захисту на 
2021 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 
грудня 2020 р. № 1659, виключивши абзац третій. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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оголошення

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

Південно-східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України повідомляє, 
що на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України https://southeastmtv.amcu.gov.ua/ (субсай-
ті Відділення у розділі «Всі новини») розміщено інформацію про прийняте розпорядження про початок 
розгляду справи щодо ТОВ «БУД МВТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41858308) та ТОВ «Аква-
Строй» (ідентифікаційний номер 36839435). 

Південно-східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України повідо-
мляє, що на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України https://southeastmtv.amcu.gov.ua/
timeline?&type=posts&category_id=69 (субсайті Відділення «До уваги суб’єктів господарювання») розміще-
но інформацію про прийняте розпорядження про початок розгляду справи щодо:

- ТОВ «МОТАС» (місцезнаходження: вул. Середня, буд. 19, м. Одеса, ідентифікаційний код 38839332) 
та ТОВ «Технохімпостач» (місцезнаходження: вул. Полякова, буд. 15, м. Запоріжжя, ідентифікаційний код 
40009323).

- ТОВ «СТІЛ ГЛОБАЛ КАЛЬМ» (раніше – ТОВ НВФ «Істок-Днепр» (місцезнаходження: пр. Металургів, 
буд. 45/9, м. Маріуполь, Донецька обл., ідентифікаційний код юридичної особи 13417575) та ФОП Шеме-
ляк Петро Григорович (місцезнаходження: бульвар Рубіновий, буд. 5, кв. 97, м. Дніпро, ІПН 2184214655).

 - фізичної особи-підприємця Дюдя Олександра Сергійовича (місцезнаходження: 52663, Дніпропетров-
ська обл., Васильківський район, смт. Чаплине, вул. Пушкіна, буд. 6, ІПН 3176603373) та приватного під-
приємства «Торгівельна компанія Гранд Сіті» (місцезнаходження: 87518, Донецька область, м. Маріуполь, 
вул. Куїджи, буд. 58, ідентифікаційний код юридичної особи 36840315, до 10.02.2020 року приватне під-
приємство «Дуомед» ідентифікаційний код юридичної особи 36840315, зареєстроване за адресою: вул. 
Курчатова, буд. 2,. м. Дніпро)

- ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ», ідентифікаційний код юридичної особи 39805812, місцезнаходження 
просп. Сергія Нігояна, буд. 52, оф.6, м. Дніпро; МПП «БМД И КО», ідентифікаційний код юридичної особи 
20346597, місцезнаходження: вулиця Торська, 39а, м. Слов’янськ, Донецька область; ТОВ «ТРЕСТ БІЛД», 
ідентифікаційний код юридичної особи 41924925, місцезнаходження: вулиця Краснопільська, буд.23, м. 
Дніпро)

- ТОВ ВФ «СЕРВІС» (місцезнаходження: м. Дніпро, Донецьке Шосе, буд. 7, кв. 226, ідентифікаційний код 
юридичної особи 25021641) та ТОВ «СЕРВІС ПРОТЕКШН СІСТЕМС» (місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Жу-
ковського, буд. 8, ідентифікаційний код юридичної особи 39713287). 

- ТОВ «Стожари ЛТД» (місцезнаходження: вул. Свято-Миколаївська, 60, м. Кривий Ріг, Дніпропетров-
ська область, ідентифікаційний код юридичної особи 20217150) і ФОП Ульянов С.М. (місцезнаходження: 
вул. Корнійчука, 12, кв. 88, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, ідентифікаційний номер 2714811979). 

- ТОВ «Спецзапчасть» (місцезнаходження: м. Херсон, Новомиколаївське Шосе, буд. 7, ідентифікацій-
ний код юридичної особи 39584807), ТОВ «Фронта» (місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Чкалова, буд. 
20/5, офіс 29, ідентифікаційний код юридичної особи 36579053), ТОВ «Електромеханічне обладнання» 
(місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Слобідська перша, буд. 62, ідентифікаційний код юридичної особи 
38312767), ТОВ «Постач Юг» (місцезнаходження: м. Миколаїв, пр. Центральний, буд. 67, офіс 424, іденти-
фікаційний код юридичної особи 38622849). 

- ТОВ «Промтеплопостач», ідентифікаційний код юридичної особи 39362452, місцезнаходження: вул. 
Серафимовича, 91, м. Кривий Ріг, 50023. 

- ТОВ «ІНТЕРКОМПЛЕКТ», ідентифікаційний код юридичної особи 21886858, місцезнаходження вул. Са-
вельєва (нова назва - Хлібна), буд.10, м. Кривий Ріг, 50051; ФОП Мормуль Олексій Ігорович, ідентифікацій-
ний код 3077014872, місцезнаходження: вулиця Оболонського, буд.15, 50051. 

- ТОВ «Днепр Екострой» (місцезнаходження: м. Дніпро, просп. Сергія Нігояна, буд. 62, оф. 6, ідентифі-
каційний код юридичної особи 39805812). 

- ТОВ ВФ «СЕРВІС» (місцезнаходження: м. Дніпро, Донецьке Шосе, буд. 7, кв. 226, ідентифікаційний код 
юридичної особи 25021641) та ФОП ШАШКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ (місцезнаходження: м. Дніпро, 
провулок Людмили Сталь, будинок 7, квартира 4, ідентифікаційний код юридичної особи 2874100035). 

- ТОВ «СЕРВІС ПРОТЕКШН СІСТЕМС» (місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Жуковського, буд. 8, іденти-
фікаційний код юридичної особи 39713287) та ФОП ШАШКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ (місцезнаходжен-
ня: м. Дніпро, провулок Людмили Сталь, будинок 7, квартира 4, ідентифікаційний код юридичної особи 
2874100035). 

- ТОВ «Метал Рекавері Груп» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Бережанська, буд. 16А, індентифікаційний 
код 41180325) та ТОВ «Українська промислова група ЛТД» (місцезнаходження: м. Запоріжжя, проспект 
Маяковського, буд. 11, індентифікаційний код 39419990).

- ТОВ «Інтерлінк» (ідентифікаційний код – 30627766), ФОП Півнюк О. О. (ідентифікаційний код – 
3263308143), ФОП Лещенко Є. П. (ідентифікаційний код – 3034718453), ФОП Любчич Є. Т. (ідентифікацій-
ний код – 3558514125) та ФОП Котенко Н. О. (ідентифікаційний код – 2796725302)

На субсайті Відділення https://southeastmtv.amcu.gov.ua/ («Головна сторінка», «До уваги суб’єктів госпо-
дарювання») розміщено:

- розпорядження від 30.11.2020 № 54/55-рп/к про початок розгляду справи № 54/50-20 відносно ТОВ «Су-
часна будівельна компанія-груп» (ЄДРПОУ 42090400) та ТОВ «Лідербудсервіс-ДМС» (ЄДРПОУ 38340134), 
що доступне за посиланням

https://southeastmtv.amcu.gov.ua/news/rozporyadzhennya-vid-30112020-54-55-rp-k 
- розпорядження від 15.06.2021 № 54/51-рп/к про початок розгляду справи № 54/45-21 відносно ТОВ 

«ДС ПРОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39810010) та ТОВ «ЗТС ГРУПП» (ЄДРПОУ 42406672), що доступне за поси-
ланням

https://southeastmtv.amcu.gov.ua/news/rozporyadzhennya-vid-15062021-54-51-rp-k
- вимога про надання інформації від 12.01.2021 № 54-02/72, яка була направлена на адресу ПП «Здоров’я 

та екологія» (ЄДРПОУ 31981243), що доступна за посиланням
 https://southeastmtv.amcu.gov.ua/news/vimoga-pro-nadannya-informaciyi-pp-zdorovya-ta-ekologiya. 

Адміністративною колегією Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимоно-
польного комітету України прийнято рішення від 31.05.2021 року № 54/23-р/к у справі № 54/43-21, в якому 
визнано, що мале приватне підприємство «БМД И КО», ідентифікаційний код 20346597, вчинило порушен-
ня, передбачені пунктом 14 та пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 
у вигляді подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню Антимонопольного комітету 
України у встановлені головою територіального відділення строки та подання недостовірної інформації те-
риторіальному відділенню Антимонопольному комітету України.

З повним текстом рішення адміністративної колегії 31.05.2021 року № 54/23-р/к у справі № 54/43-21, 
мале приватне підприємство «БМД И КО», ідентифікаційний код 20346597 має можливість ознайомитись 
у Південно-східному міжобласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України за 
адресою: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 2, кабінет № 262.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 08.11.2021 
надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№ 62020050000000442, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2020 стосовно грома-
дянина Струкова Павла Васильовича, 20.03.1973 року народження, який на теперішній час перебуває на тим-
часово окупованій території Донецької області, останнє відоме місце реєстрації: Донецька область, м. Хар-
цизьк, вул. Адамця, буд. 56, кв. 4, актуальне місце проживання якого не встановлено, який підозрюється у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Струкова П. В. при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Струков Павло Васильович, 20.03.1973 року народження, громадянин України, який на 

теперішній час перебуває на тимчасово окупованій території Донецької області, останнє відоме місце ре-
єстрації: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Адамця, буд. 56, кв. 4, актуальне місце проживання яко-
го не встановлено, відповідно до ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 16.11.2021, 
17.11.2021 та 18.11.2021 о 9:00 до службового кабінету № 8 слідчого відділу 2 управління (з дислокаці-
єю у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до слідчого в ОВС СВ 
2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській облас-
тях старшого лейтенанта юстиції Бурикіна Владислава Володимировича, за адресою: Донецька область,  
м. Маріуполь, вул. Морських Десантників, буд. 20, для повідомлення про завершення досудового розсліду-
вання, відкриття й ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а також вручення обвинувального 
акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62020050000000442, 
внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2020, в якому Ви є підозрюваним у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

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

Після опублікування оголошення в пресі підозрюваний вважається повідомленим про дату, час та місце 
виклику.

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 22 листопада 2021 року о 14 годині 00 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто 
Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), та Ведута Ігор Володимирович, громадянин Укра-
їни, 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 22 листопада 2021 року о 14 годині 00 хвилин у при-
міщенні 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.

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного суду пе-

ребуває обвинувальний акт із матеріалами судово-
го провадження у кримінальному провадженні за   
№ 52017000000000016 від 04 січня 2017 року за об-
винуваченням Біленького Олексія Юрійовича у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1  
ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 
09.06.2020 постановлено здійснювати спеціальне 
судове провадження у кримінальному провадженні 
за обвинуваченням Біленького Олексія Юрійовича у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212,  
ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 
01.03.2021 призначено судовий розгляд у кримі-
нальному провадженні № 52017000000000016 від 
04.01.2017 року. У зв’язку з чим викликається Бі-
ленький Олексій Юрійович, 07 серпня 1965 року на-
родження, громадянин України, який народився в м. 
Москва Російської Федерації, що зареєстрований за 
адресою: м. Київ, вул.Кудрявська, 13-19, кв.31, адре-
са останнього відомого місця проживання: м. Київ, 
вул. Кловський узвіз, б.5, кв.10, який обвинувачуєть-
ся у вчиненні кримінальних правопорушень передба-
чених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, 
ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, в судо-
ві засідання, які відбудуться  23 листопада 2021 ро-
ку о 09:00 год.  у приміщенні Вищого антикорупцій-
ного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), голо-
вуючий суддя: Задорожна Л. І., судді: Шкодін Я. В.,  
Федоров О. В.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Учасникам ТОВ «ПАТРІОТ ХОЛДІНГ»  
від ТОВ «ПАТРІОТ ХОЛДІНГ» 

Наступним повідомляю, що я — директор ТОВ «ПА-
ТРІОТ ХОЛДІНГ», керуючись ст. 11.5 Статуту ТОВ «ПАТРІ-
ОТ ХОЛДІНГ», скликаю чергові Загальні збори Учасників 
ТОВ «ПАТРІОТ ХОЛДІНГ», а тому зазначаю:

- чергові Загальні збори учасників ТОВ «ПАТРІОТ 
ХОЛДІНГ» відбудуться «13» грудня 2021 року в 13 годин 
00 хвилин за адресою: Україна, 04053, місто Київ, ВУЛИ-
ЦЯ АРТЕМА, будинок 21.

- порядок денний чергових Загальних зборів учасни-
ків Товариства:

1. Обрання Голови Зборів.
2. Про приведення положень Статуту Товариства у від-

повідність до вимог Закону України «Про товариства з 
обмеженою та додатковою відповідальністю», затвер-
дження та реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

3. Внесення інформації про особу, що є кінцевим бе-
нефіціарним власником ТОВ «ПАТРІОТ ХОЛДІНГ» та 
структуру власності у порядку, передбаченому Законом 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фі-
зичних осіб-підприємців та громадських формувань»

Присутність всіх учасників Товариства обов’язкова. 
До того, нагадую що згідно положень  Статуту  Товари-
ства в випадку неможливості особистої присутності учас-
ника на Загальних зборах він має право призначити на 
підставі довіреності свого повноважного представника. 

Кожному з Учасників Товариства може бути надана 
можливість ознайомитися з запропонованою редакці-
єю Статуту ТОВ «ПАТРІОТ ХОЛДІНГ», про що слід повідо-
мити директора Товариства не пізніше 01 грудня 2021 р. 

Додатково повідомляю що ст. 6.1. Статуту Товариства 
закріплене право кожного з учасників Товариства вима-
гати розгляду  питання на Зборах Товариства за умови, 
що воно було їм поставлено не пізніше як за 25 днів до 
початку Зборів. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Іл’їн Юрій Іванович, 21.08.1962 
р. н., громадянин України, м. Севастополь, мкр-н 
Козача бухта, 12, кв. 28, відповідно до вимог  
ст. ст. 133, 135, 138, 139, КПК України викликаєть-
ся із захисником 12.11.2021 на 10 год. 00 хв. до Дер-
жавного бюро розслідувань у службовий кабінет  
№ 517 за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, 
для допиту як підозрюваного та проведення інших 
процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42014000000000034 від 23.02.2014.

Поважні причини та наслідки неприбуття зазначе-
ні у ст. ст. 138-139 КПК України. 

Слідчий ДБР В. Ільїн

Повістка про виклик до суду

Викликається обвинувачений Мочар Костянтин 
Юрійович, 01.07.1964 р.н., останнє відоме місце про-
живання Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Бу-
штино, вул. Паркова, буд. 11. Відповідно до вимог 
297-5, 323 КПК України для участі в судовому засі-
данні з розгляду кримінального провадження в по-
рядку спеціального судового провадження стосовно 
Мочар К. Ю., обвинуваченого у скоєнні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст.110 КК України , яке відбудеть-
ся о 14:30 год., 17.11.2021 р. за адресою м. Ужгород, 
вул, Загорська 53. Поважні причини неприбуття осо-
би на виклик суду згідно зі ст. 138 КПК України. На-
слідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 
139, 323 КПК України.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 10 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

У натовпі на концерті загинули люди
НАДЗВИЧАЙНА ПОДІЯ. 

Щонайменше вісім людей заги-
нули, десятки постраждали вна-
слідок тисняви, яка виникла у 
ніч відкриття музичного фести-
валю Astroworld у місті Г’юстоні 
штату Техас. Жертвам було від 
14 до 27 років, повідомляє ВВС. 
Поліція перевіряє повідомлення, 

що хтось із присутніх розповсю-
джував у натовпі наркотики. 

Інцидент трапився увечері 
минулої п’ятниці, коли натовп 
став прориватися до сцени, де 
виступав репер Тревіс Скотт. 
Почалася паніка і тиснява, лю-
ди стали травмуватися, а пер-
сонал, який намагався нада-

вати першу допомогу, втратив 
контроль над ситуацією. Понад 
300 людей зазнали травм. Кіль-
кох відвідувачів концерту дове-
лося приводити до тями за до-
помогою ліків від передозуван-
ня наркотиками, зокрема охо-
ронця, в якого, за словами по-
ліції, був слід від ін’єкції.

До розслідування трагедії за-
лучили відділи з питань убивств 
і наркотиків, поліція перегляда-
тиме відео з місця події, щоб 
з’ясувати причини тисняви й те, 
що завадило людям утекти. 

«У нас є свідчення офіцера 
безпеки, що коли він намагав-
ся затримати одного з відвід-
увачів, то відчув укол у шию», 
— сказав начальник поліції 
Г’юстона Трой Фіннер. Коли 
офіцера безпеки оглядали, він 
знепритомнів. Його привели до 
тями, і медичний персонал помі-
тив слід, схожий на слід від уко-
лу. Поліція Г’юстона опублікува-
ла відеозвернення в інстаграмі, 
в якому закликала всіх, хто має 
інформацію про інцидент, звер-
татися до органів влади.

Репер Тревіс Скотт, справжнє 
ім’я якого Жак Вебстер, став ві-
домим 2013 року. Відтоді отри-
мав вісім номінацій на премію 
«Греммі». 2018-го він визнав се-
бе винним у громадських завору-
шеннях після того, як його звину-
ватили, що він заохочував людей 
іти на сцену на концерті в амери-
канському штаті Арканзас.

Замах скоїв 
безпілотник

ПОЛІТИКА. На прем’єр-міністра Іраку Мустафу аль-Казімі 
в ніч на неділю було скоєно замах із використанням безпі-
лотного літального апарата. За даними військових, дрон бу-
ло оснащено вибухівкою. Влада Іраку повідомляє, що уда-
ру завдано по резиденції глави уряду країни. Як написав піз-
ніше політик на своїй сторінці у Twitter, він почувається до-
бре. Аль-Казімі закликав жителів Іраку зберігати спокій і са-
мовладання.

Місцеві ЗМІ повідомили, що під час замаху було викорис-
тано три безпілотники, два з яких збили. Резиденція прем’єр-
міністра Іраку розташована в зеленій зоні Багдада, що добре 
охороняється, де розміщено іноземні посольства та урядові 
об’єкти. На момент публікації матеріалу ніхто не взяв на се-
бе відповідальність за напад.

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

У Помпеях археологи розкопали кімнату  
для рабів

ЗНАХІДКА. На одній з рим-
ських вілл Помпеїв археоло-
ги розкопали залишки кімна-
ти для рабів. За словами на-
уковців, ця рідкісна знахідка 
стародавнього міста лежала 
в попелі від часів вивержен-
ня Везувію, що трапилося 79 
року нашої ери. Вона в чудо-
вому стані. На початку цього 
року на цьому місці було ви-
явлено неушкоджену церемо-
ніальну колісницю. Археоло-
ги вважають, що у знайденій 
кімнаті, ймовірно, жили раби, 
яким було доручено утриму-
вати колісницю.

У кімнаті площею 16 ква-
дратних метрів знайшли три 
дерев’яні ліжка, керамічні 
глечики і горщик. Два ліж-
ка завдовжки близько 1,7 
метра, одне — лише 1,4 ме-
тра. У кімнаті було малень-
ке вікно. У кутках стояли ам-
фори й дерев’яна скриня, в 
якій були металеві предме-
ти й залишки тканини, що, 
як вважають науковці, мо-
гли бути частинами упряжі 
для коней. 

Фахівці називають цю зна-
хідку унікальною, оскільки во-
на дає уявлення про повсяк-
денне життя рабів. «Це дані 
про повсякдення людей, які 
дуже рідко трапляються в іс-
торичних джерелах, бо їх пи-
сали зазвичай представни-
ки еліти», — сказав генераль-
ний директор археологічного 

парку Помпеїв Габріель Зух-
трігель. Він наголосив, що уні-
кальне свідчення про те, як 
«жили найслабші у стародав-
ньому суспільстві, безумов-
но, — одне з найзахопливі-
ших відкриттів у моєму житті 
як археолога».

Міністр культури Італії Да-
ріо Франческоні заявив, що 

це нове важливе відкрит-
тя дає цінну інформацію про 
життя стародавніх помпейців, 
особливо того класу суспіль-
ства, про який досі мало відо-
мо. На сьогодні Помпеї — од-
на з найпопулярніших турист-
ських пам’яток Італії, де архе-
ологи роблять сенсаційні зна-
хідки.

Мігранти з Марокко хитрощами змусили 
літак приземлитися в Іспанії

КОРДОН. Один з найзаван-
таженіших аеропортів Іспа-
нії було закрито майже на чо-
тири години після того, як гру-
па мігрантів нелегально потра-
пила до країни. Літак, який ви-
конував рейс із Касабланки до 
Стамбула, було перенаправ-
лено в аеропорт Пальма-де-
Майорки після того, як на бор-
ту повідомили про необхідність 
надати невідкладну медичну 
допомогу одному з пасажирів. 

Коли літак приземлився в Іс-
панії, 21 пасажир втік зі злітно-
посадкової смуги через паркан 
аеропорту. Пізніше іспанська 
поліція заарештувала дев’ятьох 
утікачів, інші досі на свободі. 

Поліція з’ясовує, втеча з лі-
така була спонтанною чи за-
здалегідь спланованою. В іс-
панському уряді заявляють, 
що це стало безпрецедент-
ним для аеропорту Пальма-де-
Майорки. Усе почалося з того, 

що служба екстреної допомоги 
аеропорту дала дозвіл на по-
садку літака Air Arabia Maroc, 
щоб евакуювати марокканця, 
який, як стверджували, впав 
у діабетичну кому. Коли літак 
сів, 21 пасажир зійшов з тра-
па і став тікати злітною смугою, 
переховуючись за літаками. 

Після перевірки стану 
здоров’я в лікарні з’ясувалося, 
що марокканець, заради поря-
тунку якого здійснили посадку, 

здоровий. Його заарештува-
ли за незаконний в’їзд у краї-
ну, повідомляє іспанське агент-
ство Efe. Чоловік, який його су-
проводжував до лікарні, зник. 

Внаслідок цього інциденту 
майже 60 національних і між-
народних рейсів було перена-
правлено або затримано. Пізні-
ше літак Air Arabia Maroc разом 
із пасажирами, що залишили-
ся, продовжив шлях до Туреч-
чини.

Знахідка дає уявлення сучасникам про побут нижніх верств населення Римської імперії 

Главі уряду, на щастя, вдалося вижити після атаки 
дронівНині слід бути особливо уважними під час масових заходів 
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