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за 1 долар США за 1 євро за 10 рублів за 1 тройську унцію

Міністр інфраструктури про схвалення Єврокомісією 
оновленого проєкту рішення Ради ЄС про підписання 
угоди про спільний авіаційний простір

«Кабінет учителя» 
відкриє віртуальний клас 

НАВЧАННЯ. На платформі «Всеукраїнська школа онлайн» 
розпочав роботу інструмент «Кабінет учителя». За його допомо-
гою вчителі зможуть організовувати віртуальні класи та стежи-
ти за успішністю учнів. 

«Кабінет учителя» — це стратегічний крок для розвитку на-
ціональної платформи «Всеукраїнська школа онлайн». Наступ-
ний важливий крок — запровадження мобільних застосунків для 
iOS та Android, щоб онлайн-навчання стало ще зручнішим та до-
ступнішим», — зазначив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

«Кабінет учителя» робить зручнішою організацію дистанцій-
ного та змішаного навчання. Він допомагає адаптуватися до 
умов повного чи часткового дистанційного навчання, полегшує 
комунікацію з учнями та відстеження їхньої успішності.

Функціонал «Кабінету вчителя» ВШО дає змогу влаштовува-
ти дискусії для обговорення окремих тем, відстежувати прогрес 
у навчанні кожного учня, запрошувати школярів до перегляду 
курсів. Як повідомляє МОН, згодом заплановано забезпечити 
можливість для вчителів створювати власні курси на платформі.

ВЛАДИСЛАВ КРИКЛІЙ:

ЦИФРА ДНЯ

853 тис. га,
або 11% прогнозу, засіяно ранніми 

ярими зерновими та зернобобовими 
культурами під час весняної  

посівної кампанії

«Як для нас, так і для 
європейської сторони 
найскоріше укладення 

угоди є одним із головних 
спільних завдань. 

Розраховуємо на її 
підписання вже у другій 

половині червня».

Пілотні проєкти 
зрошення втілюватимуть 
цього року

УРЯДОВА СТРАТЕГІЯ. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів 
нараду про відновлення іригації у південних областях         
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СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

До літнього сезону на Закарпатті  
підготували кілька нових 
маршрутів, а на Донеччині 
запрошують спуститися під землю 
у соляну шахту

ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ

Про насичене творче життя 
на чолі Берегівського 
народного українського 
театру розповідає режисер 
Ольга Матей
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2021 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 32 грн . . . . . . . . . . . . 57 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 96 грн . . . . . . . . . . 171 грн

на 6 місяці . . . . . . . 192 грн . . . . . . . . . . 342 грн

Триває 
передплата 
на 2021 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

ЦИТАТА ДНЯ



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua18 

ДОКУМЕНТИ

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

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Підозрюваному Артамонову Андрію Валерійовичу, 12.05.1968 
р.н.,  відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 та 297-5 КПК Украї-
ни, необхідно з’явитися 15 квітня 2021 року о 10 год. 00 хв. в каб. 
№ 49 слідчого відділу Управління СБ України в Полтавській об-
ласті за адресою:  м. Полтава, вул. Соборності, 40 (т. 0532-51-19-
20), до старшого слідчого в ОВС Войтанніка Є.В. для проведення 
слідчих (процесуальних) дій:

- допит як підозрюваного, за Вашою участю у кримінальному
провадженні №22018170000000015 від 24.04.2018 за ч.1 ст.258-
3 КК України.

У разі неявки без поважної причини до підозрюваного можуть 
бути застосовані заходи, передбачені ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваний Барбаш Петро Володимирович, 

07.07.1956 року народження, зареєстрований: 
Донецька область, м. Донецьк, вул. Савицького, 
2, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися 14.04.2021 з 09 год. 00 
хв. до 11 год. 00 хв. до слідчого відділу 2 управ-
ління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької 
області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській облас-
тях, який розташований за адресою: Донецька 
область, м. Маріуполь, вул. Морських Десантни-
ків, буд. 20, до слідчого Шевченка М.В. для до-
питу Вас як підозрюваного, відкриття та озна-
йомлення із матеріалами кримінального прова-
дження, вручення Вам письмового повідомлен-
ня про зміну раніше повідомленої підозри, обви-
нувального акта та реєстру матеріалів у кримі-
нальному провадженні № 22018050000000184, 
внесеному до Єдиного реєстру досудового роз-
слідування 11.09.2018 за ч.2 ст. 258-5 КК Украї-
ни у порядку ст.290 КПК України при здійсненні 
спеціального досудового розслідування.

Берещанському Ю.В.
провулок Красноармійський, 4,
кв. 26, м. Ялта, ЛР Крим 98600

Київський апеляційний суд повідомляє, що роз-
гляд кримінального провадження за апеляційною 
скаргою захисника обвинуваченого Берещансько-
го Юрія Віталійовича — адвоката Ляшенка Ігоря Іго-
ровича на вирок Святошинського районного суду  
м. Києва від 27 січня 2020 року відносно Берещан-
ського Юрія Віталійовича призначений на 12 год. 30 
хв. 21 квітня 2021 року.

Апеляційний розгляд відбудеться у відкритому су-
довому засіданні в приміщенні Київського апеляцій-
ного суду за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а.

Суддя В.О. Габрієль

Четверта Харківська міська державна нота-
ріальна контора повідомляє про те, що після 
смерті: 

КРАВЧЕНКО ІВАНА ЯКОВЛЕВИЧА, 
1941 року народження, 

померлого 20.10.2020 в місті Луганську, від-
крилася спадщина. Спадкоємці, які бажають 
оформляти спадщину, запрошуються до Чет-
вертої Харківської міської державної нота-
ріальної контори за адресою: м. Харків, вул.  
В. Мельникова, 2.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
17.12.2020 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького місько-

го нотаріального округу Луганської області Глаговською О.В. була за-
ведена спадкова справа після смерті ПРУС МИКОЛИ МОЙСІЙОВИЧА, 
29.05.1941 р.н., який помер 16.09.2020 р., місце народження: Луган-
ська обл., м. Антрацит, останнє місце реєстрації та проживання бу-
ло за адресою: м. Антрацит Луганської обл., вул. Челюскіна, буд. 48.

Для встановлення кола спадкоємців після смерті Прус Миколи 
Мойсійовича, всіх спадкоємців, які бажають прийняти спадщину, в 
тому числі, які були зареєстровані з померлим на день його смер-
ті, та представників малолітніх, недієздатних спадкоємців, а також 
спадкоємців за заповітом, прошу з’явитися до приватного нотаріу-
са Глаговської О.В. за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, 
вул. Менделєєва, 31/1, інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКОНОМ 
спадкоємцям, які прийняли спадщину, подавши заяву нотаріусу.

Втрачені суднові реєстраційні документи на 

судно з реєстраційним номером «ua 3776 KV» 

номер корпусу YDV51139С414, що належить Ро-

гульчику Валерію Михайловичу, 

вважати недійсними.

Втрачений додаток до диплома про вищу  
освіту серія С15 №073598, виданий Київським 
національним університетом культури і мисте-
цтва м. Києва 25 червня 2015 р. на ім’я Зайцева 
Катерина Миколаївна, 

вважати недійсним.
Втрачені суднові реєстраційні документи на 

судно з реєстраційним номером «ua 5672 KV» 

номер корпусу CA-YDV09699A717, що належить 

Кривоносу Олексію Валентиновичу, 

вважати недійсними.

Вважати втраченим диплом серія ДТ  

№ 484956, виданий Вінницьким технікумом 

залізничного транспорту від 28.02.1981 року, 

на ім’я Віннічука Олексія Миколайовича.

Повідомлення спадкоємців про відкриття 
спадщини

16.02.2021 року приватним нотаріусом Сєвєро-
донецького міського нотаріального округу Луган-
ської області Глаговською О.В. була заведена спад-
кова справа після смерті ПРИГОРОДОВА ВОЛОДИ-
МИРА МИКОЛАЙОВИЧА, 02.04.1953 р. н., який помер 
10.10.2020 р., місце народження: Російська Федера-
ція, Волгоградська обл., Калачівський район, с. Іллів-
ка, його останнє місце реєстрації та проживання було 
за адресою: смт Катеринівка Луганської обл., вул. Ле-
ніна, буд. 11, кв.14.

Для встановлення кола спадкоємців після смерті 
Пригородова Володимира Миколайовича, всіх спад-
коємців, які бажають прийняти спадщину, в тому 
числі, які були зареєстровані з померлим на день йо-
го смерті, та представників малолітніх, недієздатних 
спадкоємців, а також спадкоємців за заповітом, про-
шу з’явитися до приватного нотаріуса Глаговської 
О.В. за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, 
вул. Менделєєва, 31/1, інакше після 10.04.2021 року 
спадщина буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, 
які прийняли спадщину, подавши заяву нотаріусу.

До уваги
товариства з обмеженою відповідальністю 

«АДАМАН ТРЕЙД»
(код ЄДРПОУ 30012937) та товариства  

з обмеженою відповідальністю «Виналь»  
(код ЄДРПОУ 41146771)

Розпорядженням Голови Антимонопольно-
го комітету України — державного уповнова-
женого О. Піщанської від 15 лютого 2021 року 
№ 01/43-р розпочатий розгляд справи № 127-
26.4/20-21 у зв’язку з наявністю в діях товари-
ства з обмеженою відповідальністю «АДАМАН 
ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної осо-
би 30012937) і товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Виналь» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 41146771) ознак порушен-
ня, передбаченого статтею 151 Закону Украї-
ни «Про захист від недобросовісної конкурен-
ції», у вигляді поширення інформації, що вво-
дить в оману.

У провадженні Рівненського місько-
го суду Рівненської області (33028, м. Рів-
не, вул. Шкільна,1) перебуває криміналь-
не провадження №2201800000000072 (но-
мер провадження 1-кп/569/1205/20, справа  
№ 263/6699/20) про обвинувачення Пономарен-
ка Олега Вікторовича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК 
України.

 Суддя Рівненського міського суду Рівнен-
ської області Наумов Сергій Валентинович ви-
кликає обвинуваченого Пономаренка Олега Вікто-
ровича, 11.12.1968р.н., громадянина України, уро-
дженця м. Донецьк, Донецької області, останнє 
місце реєстрації:  Донецька область, м. Донецьк, 
вул. Софійська, буд.1А  у судове засідання на 20 
квітня 2021 року о 12 год. 00 хв.; 05 травня 2021 
року на 11 год. 00 хв., 11 травня 2021 року на 12 
год. 00 хв.

Судові засідання призначені та відбудуться в 
приміщенні Рівненського міського суду (м. Рівне, 
вул. Шкільна,1) в залі судових засідань №16.

У провадженні Рівненського міського суду Рівненської області 
(33028, м. Рівне, вул. Шкільна,1 ) перебуває кримінальне провадження 
№ 22019180000000019 (номер провадження 1-кп/569/1072/20, справа 
№ 263/6805/20) про обвинувачення Білого Сергія Михайловича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Рогозін 
Святослав Вікторович викликає обвинуваченого Білого Сергія Ми-
хайловича, 26.07.1959 р.н., громадянина України, уродженця м. Тав-
да Свердловської області, Російської Федерації, без визначеного міс-
ця реєстрації та проживання, остання реєстрація за адресою: м. Кра-
маторськ Донецької області, вул. Шкільна, 68, у судові засідання, які 
визначено судом та призначено до судового розгляду на такі дати: 13 
квітня 2021 року о 10 год. 00 хв., 27 квітня 2021 року о 10 год. 00 хв., 
25 травня 2021 року о 10 год. 00 хв., 03 червня 2021 року о 10 год. 00 
хв., 10 червня 2021 року о 10 год. 00 хв., 08 липня 2021 року о 10 год. 
00 хв. та відбудуться в приміщенні Рівненського міського суду (м. Рів-
не, вул. Шкільна, 1) у залі судового засідання № 1.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 5 квітня 2021 р. № 301 
Київ

Питання функціонування територіальних органів Державної служби  
з питань геодезії, картографії та кадастру

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Відмінити рішення про ліквідацію як юридичних осіб публічного права територіальних органів Державної служби з питань 

геодезії, картографії та кадастру за переліком згідно з додатком.
2. Внести у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 «Деякі питання затвердження гра-

ничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних ор-
ганів» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882; 2020 р., № 101, ст. 3266) зміни, що додаються.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2020 р. № 1118 «Питання функ-
ціонування територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру» (Офіційний вісник України, 2020 
р., № 94, ст. 3048).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до постанови Кабінету Міністрів України    
   від 5 квітня 2021 р. № 301

ПЕРЕЛІК 
територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, рішення про ліквідацію яких відміняється

Головне управління Держгеокадастру у м. Києві 
Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області 
Головне управління Держгеокадастру у Волинській області 
Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області
Головне управління Держгеокадастру у Донецькій області 
Головне управління Держгеокадастру у Житомирській області
Головне управління Держгеокадастру у Закарпатській області

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області 
Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області 
Головне управління Держгеокадастру у Київській області 
Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області
Головне управління Держгеокадастру у Луганській області 
Головне управління Держгеокадастру у Львівській області 
Головне управління Держгеокадастру у Миколаївській області
Головне управління Держгеокадастру в Одеській області 
Головне управління Держгеокадастру у Полтавській області 
Головне управління Держгеокадастру у Рівненській області 
Головне управління Держгеокадастру у Сумській області 
Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області
Головне управління Держгеокадастру у Харківській області 
Головне управління Держгеокадастру у Херсонській області 
Головне управління Держгеокадастру у Хмельницькій області
Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області 
Головне управління Держгеокадастру у Чернівецькій області 
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 5 квітня 2021 р. № 301
ЗМІНИ, 

що вносяться у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85
1. Позицію

«Держгеокадастр 4317 4264»
замінити такою позицією:

«Держгеокадастр 274********************* 270********************* 6630********************* 6475*********************».
4317********************** 4264**********************

2. Доповнити додаток виносками такого змісту:
«********************* До 1 січня 2022 року.
********************** З 1 січня 2022 року.».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 7 квітня 2021 р. № 334 
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 17 березня 2011 р. № 298 

і від 17 лютого 2021 р. № 132
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 298 «Про 

затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я» 
(Офіційний вісник України, 2011 р., № 22, ст. 917; 2020 р., № 10, ст. 373; 2021 р., № 
19, ст. 813) і від 17 лютого 2021 р. № 132 «Деякі питання закупівлі лікарських засо-
бів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються у 2021 році» 
(Офіційний вісник України, 2021 р., № 18, ст. 709) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 7 квітня 2021 р. № 334

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р.  

№ 298 і від 17 лютого 2021 р. № 132 
1. Пункт 11 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 298, 

Розподіл лікарських засобів за міжнародною непатентованою назвою «remdesivir» 
(ремдесивір), «tocilizumab» (тоцилізумаб) та «immunoglobulins, normal human, for 
intravascular afm.» (імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного вве-
дення) здійснюється МОЗ між структурними підрозділами з питань охорони здоров’я 
обласних, Київської міської держадміністрацій, Державним управлінням справами, 
Національною академією медичних наук, АТ «Укрзалізниця» для подальшого забез-
печення закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу па-
цієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 
SARS-CoV-2, пропорційно кількості таких пацієнтів, яким надається медична допомо-
га в закладах охорони здоров’я.

У разі потреби структурні підрозділи з питань охорони здоров’я, Державне управ-
ління справами, Національна академія медичних наук, АТ «Укрзалізниця» здійсню-
ють перерозподіл лікарських засобів з урахуванням фактичної потреби.

Використання залишків лікарських засобів може здійснюватися для надання ме-
дичної допомоги пацієнтам з іншими захворюваннями відповідно до галузевих стан-
дартів за погодженням із МОЗ.

Перелік закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу 
пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавіру-
сом SARS-CoV-2, для госпіталізації пацієнтів із зазначеною хворобою затверджу-
ється керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної си-
туації природного характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням на тери-
торії України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  
SARS-CoV-2.».

2. У переліку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, 
що закуповуються на виконання відповідних угод (договорів), укладених особою, 
уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я для виконання 
програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я за напрямами ви-

«Моксифлоксацин —»— 400 мг/250 мл»;

у підрозділі «Закупівля медичних виробів для лікування дітей, хворих на онколо-
гічні та онкогематологічні захворювання»:

позицію

«Набір для катетеризації центральних 
вен двоходовий 4—5 Fr типу Broviac 
або еквівалент

—»—»

замінити такою позицією:

 «Набір для катетеризації централь-
них вен одно- або двоходовий 4—5 
Fr типу Broviac 
або еквівалент

штук»;

2) доповнити перелік після розділу «Медикаменти для громадян, які страждають 
на орфанні метаболічні захворювання» розділами такого змісту:

«Закупівля наборів для проведення 4 мільйонів ПЛР-досліджень (медичні вироби 
та допоміжні засоби до них для  проведення  тестувань  на гостру респіраторну хво-
робу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, методом полімеразної лан-
цюгової реакції)

Назва медичного виробу Одиниця виміру Примітка
Набори для проведення лабораторних досліджень ме-
тодом полімеразної ланцюгової реакції для виявлен-
ня SARS-CoV-2

набір

Лікарські засоби та імунобіологічні препарати для запобігання занесенню і поши-
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Запрошення до подання тендерних пропозицій 
Україна
Другий Розвиток Міської Інфраструктури 
Позика № 8391-UA та TF017112
Назва пакету: Закупівля спеціалізованої техніки — Кран автомобільний та Автомобіль мулосос 
Номер (відповідно до плану закупівель): CHS-ICB-13
Назва контракту :
• Лот 1 (CHS-ICB-13-L1): «Закупівля спеціалізованої техніки — Кран автомобільний» 
• Лот 2 (CHS-ICB-13-L2): «Закупівля спеціалізованої техніки — Автомобіль мулосос»
1. Україна отримала фінансування від Світового банку на витрати на Другий проект міської інфраструктури (UIP-2) і

має намір застосувати частину надходжень цього кредиту на прийнятні платежі за контрактами:
• Лот 1 (CHS-ICB-13-L1): «Закупівля спеціалізованої техніки — Кран автомобільний» 
• Лот 2 (CHS-ICB-13-L2): «Закупівля спеціалізованої техніки — Автомобіль мулосос»
2. Комунальне підприємство «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради цією об’явою запрошує правомочних

учасників тендеру надати свої запечатані тендерні пропозиції на здійснення закупівлі:
• Лот 1 (CHS-ICB-13-L1): постачання Крану автомобільного із наданням супутніх послуг (навчання персоналу Покуп-

ця та введення в експлуатацію);  
• Лот 2 (CHS-ICB-13-L2): постачання — Автомобіля мулосос із наданням супутніх послуг (навчання персоналу Покуп-

ця та введення в експлуатацію).
Кінцевий пункт призначення: КП «Черкасиводоканал»: вул. Г. Сагайдачного, 12, Черкаси, 18036, Україна.
Термін доставки товарів: не більше 90 (дев’яносто) календарних днів з дати підписання контракту.
Термін завершення супутніх послуг: 15 (п’ятнадцять) календарних днів після доставки Товару.
Пільги для вітчизняних учасників торгів не застосовуються.
Більш детальний опис товарів та супутніх послуг наведено в тендерній документації.
3. Учасники торгів можуть подавати тендерні пропозиції на один або кілька контрактів, як це визначено далі в тендер-

ному документі. Учасникам торгів, які бажають запропонувати знижки у випадку, якщо їм буде присуджено більше од-
ного контракту, буде дозволено це робити, за умови, що ці знижки будуть включені в Листі заявки.

4. Торги проводитимуться за процедурою Міжнародних конкурсних торгів, як зазначено у Керівних принципах Сві-
тового банку: Закупівля товарів, робіт та неконсультаційних послуг за кредитами МБРР та Кредитами та грантами МАР 
Позичальниками Світового банку від січня 2011 року, переглянутого до липня 2014 року («Керівні принципи закупі-
вель») та є відкритим для всіх учасників, які мають право на участь у торгах, як визначено в Керівних принципах закупі-
вель. Крім того, зверніться до пунктів 1.6 та 1.7, які викладають політику Світового банку щодо конфлікту інтересів. Ін-
струкції учасникам торгів та Загальні умови контракту — це інструкції, викладені в Стандартній тендерній документації 
МБРР для закупівлі товарів (квітень 2015 р.).

Короткий опис кваліфікаційних вимог (більш детальний опис вказаний у тендерній документації):
(а) Якщо учасник тендеру є виробником:
(i) Фінансова спроможність:
Учасник повинен надати документальне підтвердження того, що він відповідає наступним фінансовим вимогам:
• Лот 1: Учасник торгів повинен продемонструвати мінімальний середньорічний оборот, еквівалентний 250 000,00

доларів США (двісті п’ятдесят тисяч доларів США) протягом двох років (2019 та 2020).
• Лот 2: Учасник тендеру повинен продемонструвати мінімальний середньорічний оборот, еквівалентний 250 000,00

доларів США (двісті п’ятдесят тисяч доларів США) протягом двох років (2019 та 2020).
(ii) Досвід та технічний потенціал:
Учасник повинен надати документальне підтвердження того, що він відповідає наступним фінансовим вимогам:
• Лот 1: Учасник повинен продемонструвати, що він має принаймні три (3) роки досвіду у виробництві подібних то-

варів; і Учасник повинен продемонструвати, що він успішно виконав щонайменше два (2) контракти на поставку поді-
бних товарів, кожен контракт на суму не менше еквівалентної 100 000,00 доларів США (сто тисяч доларів США) протя-
гом періоду 2018, 2019, 2020 років.

• Лот 2: Учасник повинен продемонструвати, що він має принаймні три (3) роки досвіду у виробництві подібних то-
варів; і Учасник повинен продемонструвати, що він успішно виконав щонайменше два (2) контракти на поставку поді-
бних товарів, кожен контракт на суму не менше еквівалентної 100 000,00 доларів США (сто тисяч доларів США) протя-
гом періоду 2018, 2019, 2020 років.

(b) Якщо учасник не є виробником:
Учасник повинен надати документальні докази, щоб продемонструвати, що він відповідає наступним вимогам:
Якщо Учасник торгів не є виробником, але пропонує Товари від імені Виробника відповідно до Форми авторизації ви-

робника (Розділ IV, Форми торгів), виданої Учаснику торгів, тоді:
(i) Виробник повинен продемонструвати, що він відповідає вищезазначеним вимогам (a) (i) та (a) (ii) для Лоту, що

розглядається; і
(ii) Учасник повинен продемонструвати щодо лоту, який розглядається, що:
• він має мінімальний середньорічний оборот еквівалентний 250 000,00 доларів США (двісті п’ятдесят тисяч доларів

США) протягом двох років (2019 та 2020); і
• він успішно виконав щонайменше 2 (два) контракти на поставку подібних товарів, кожен контракт на суму не менше

еквівалентної  100 000,00 доларів США (сто тисяч доларів США) протягом 2018, 2019, 2020 років.
(c) Якщо учасник є спільним підприємством (СП):
Учасник повинен надати документальні докази, щоб продемонструвати, що він відповідає наступним вимогам:
(i) Виробник (або як Член СП, або вказаний у Формі дозволу Виробника, виданій СП) повинен відповідати вимогам

(a) (i) та (a) (ii) щодо Лоту, який розглядається; і
(ii) Інші члени СП (не Виробники) повинні колективно відповідати вимогам (b) (ii) щодо Лоту, який розглядається.
Для того, щоб отримати кваліфікацію для більш ніж одного лоту, учасник повинен відповідати сукупності вищезаз-

начених вимог щодо лотів в поданій заявці.
5. Зацікавлені правомочні учасники можуть отримати додаткову інформацію у Комунальному підприємстві «Чер-

касиводоканал» Черкаської міської ради та ознайомитись з тендерною документацією за вказаною нижче адресою з 
10:00 до 16:00 за місцевим часом, контактна особа: пані Світлана Лісковець, заступник директора КП «Черкасиводока-
нал», електронна пошта: cherkwaterpro@ukr.net

6. Повний комплект тендерної документації англійською мовою можуть придбати зацікавлені учасники за умови по-
дання письмової заявки та після сплати безповоротного збору в розмірі 6 300 гривень (Шість тисяч триста гривень)  або 
225 доларів США (двісті двадцять п’ять доларів США). Способом оплати буде банківський переказ на банківський ра-
хунок, зазначений нижче. Документ буде надісланий авіапоштою для зарубіжної доставки, а також наземною поштою 
або кур’єром для місцевої внутрішньої доставки або його можна отримати за адресою нижче. Комунальне підприєм-
ство «Черкасиводоканал» не несе ніякої відповідальності за несвоєчасну доставку.

7. Тендерні пропозиції повинні бути доставлені на вказану нижче адресу до 14:00 за місцевим часом 29 квітня 2021
року. Електронні торги не дозволяються. Пізні пропозиції будуть відхилені. Пропозиції будуть відкрито публічно в при-
сутності призначених представників учасників торгів та всіх, хто вирішить взяти участь за вказаною нижче адресою, о 
14:00 за місцевим часом 29 квітня 2021 року.

8. Усі пропозиції повинні супроводжуватися Декларацією про забезпечення пропозицій.
9. Адреса (и), про яку (які) йдеться вище, є :
До уваги: Лісковець Світлани, Заступника директора
Адреса: вул. Г. Сагайдачного, 12, 
Номер кабінету: 3-й поверх, кабінет 301
Місто: Черкаси 
Поштовий індекс: 18036
Країна: Україна
Телефон: +38 0472 37 33 00 ; +38 0472 37 24 27
Факс:  +38 0472 37 33 00 
Електронна адреса: cherkwaterpro@ukr.net
10. Банківські рахунки для переказу оплати за тендерну документацію є:
 Банківські  реквізити для платежів у гривні:
Назва банку: АТ «УКРСИББАНК»
Номер рахунку: UA653510050000026003317673900
Одержувач: Комунальне підприємство «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради 
(КП «Черкасиводоканал»)
Адреса: вул. Гетьмана Сагайдачного,12 м. Черкаси, 18036 Україна
ЄДРПОУ: 03357168
Індивідуальний податковий номер: 033571623012

Банківські  реквізити для платежів у доларах США:
Назва банку: АТ «УКРСИББАНК»
Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 
SWIFT-код: KHABUA2K
Номер рахунку: UA653510050000026003317673900
Одержувач: Комунальне підприємство «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради 
(КП «Черкасиводоканал») 
Адреса: вул. Гетьмана Сагайдачного,12 м. Черкаси, 18036 Україна
ЄДРПОУ: 03357168
Банк-посередник:
BNP PARIBAS U.S.A. — New York Branch
New York , USA
SWIFT-код: BNPAUS3N

До відома всіх учасників
ТОВ «ДП Державні  Лотереї»
Код ЄДРПОУ 38241581

Повідомлення
про не проведення у заплановану дату, час та місці та перенесення загальних зборів учасників
Товариством з обмеженою відповідальністю «ДП Державні Лотереї» код 38241581 (далі — Товариство), 

місцезнаходження: 03110, м. Київ, вул. Івана Клименка, буд. 39/8, за вимогою № 2-2021 Учасника Товари-
ства Опаренко Катерини Василівни були скликані загальні збори учасників Товариства, які заплановані на 
13.04.2021р. о 13 годині 00 хвилин, за адресою (місце проведення): м. Київ, вул. Крутий Узвіз, буд. 5, оф.1 
(далі — Загальні Збори). З метою проведення вище зазначених Загальних Зборів Товариством було взято в 
оренду (заброньовано) приміщення за адресою: м. Київ, вул. Крутий Узвіз, буд. 5, оф.1 (місце проведення), 
про що учасників Товариства було повідомлено належним чином.

08.04.2021 Директором ТОВ «ДП Державні Лотереї» код 38241581, від Орендодавця приміщення за адре-
сою: м. Київ, вул. Крутий Узвіз, буд. 5, оф.1 (заплановане місце проведення Зборів) було отримано лист — 
повідомлення, наступного змісту.

« — Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення 
карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» зі змі-
нами (далі — Постанова №1236), з метою запобігання поширенню на території України гострої респіратор-
ної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, урядом установлено продовження каранти-
ну на території України до 30 квітня 2021 року. Пунктом 3 вищезазначеної Постанови передбачено, що з 24 
лютого 2021 р. на території України встановлюється «жовтий» рівень епідемічної небезпеки. Частиною 6 п. 
3 Постанови № 1236, передбачено заборону проведення масових заходів за участю більше однієї особи на 
4 кв. метри площі будівлі.

- Протоколом № 11 позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій від 20 березня 2021 року (далі — Протокол № 11 від 20.03.2021р.), вирішено з 23 
березня 2021р. встановити «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної хво-
роби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території м. Києва та Одеської області. Підпунк-
том 7 пункту 35 Постанови №1236, зазначено про заборону проведення всіх масових (розважальних, спор-
тивних, соціальних, рекламних та інших) заходів на території регіонів, на яких установлений «червоний» рі-
вень епідемічної небезпеки. 

- Протоколом № 29 від 01.04.2021р. Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзви-
чайних ситуацій посилено карантинні обмеження в місті Києві з 05.04.2021р. по 16.04.2021р.

На підставі вищевикладеного, у зв’язку з посиленням карантинних обмежень на території міста Києва та 
з метою попередження розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, не допущення штрафних 
санкцій у зв’язку з недотриманням встановлених на період карантину санітарних правил та норм, не допу-
щення поширення коронавірусної інфекції, Орендодавцем прийнято рішення скасувати проведення будь-
яких заходів, в тому числі Загальних Зборів учасників ТОВ «ДП Державні Лотереї», в період з 05.04.2021 по 
16.04.2021р. за адресою: м. Київ, вул. Крутий Узвіз, буд. 5, оф.1.»

Оскільки  вищенаведені обставини унеможливлюють проведення Загальних Зборів учасників Товариства 
які були скликані та заплановані на 13.04.2021р. о 13 годині 00 хвилин, за адресою (місце проведення):  
м. Київ, вул. Крутий Узвіз буд. 5, оф.1, з підстав відсутності місця проведення, а також з метою виконання 
карантинних обмежень, запобігання поширенню на території України коронавірусу (COVID-19), встановлених 
вищезазначеними нормативно-правовими актами (Постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 
р. №1236 та Протоколом № 11 від 20.03.2021р.), Директор ТОВ «ДП Державні Лотереї» вимушений повідо-
мити учасників Товариства, що Загальні Збори Учасників ТОВ «ДП Державні Лотереї», скликані за вимогою 
№ 2-2021 Учасника Товариства Опаренко Катерини Василівни та заплановані на 13.04.2021р. о 13 годині 00 
хвилин, за адресою (місце проведення): м. Київ, вул. Крутий Узвіз, буд. 5, оф.1, проводитись не будуть у за-
плановану дату, час та місці та переносяться. 

Про нову дату проведення загальних зборів учасників Товариства за вимогою № 2-2021 Учасника Товари-
ства Опаренко Катерини Василівни та інші питання з проведення таких зборів буде повідомлено всім Учасни-
кам додатково у встановленому законодавством і статутом Товариства порядку.

Додатково повідомляємо Учасників, що у Товариства відсутня фінансова та технічна можливість організу-
вати проведення Загальних Зборів Учасників в режимі відеоконференції.

Директор ТОВ «ДП Державні Лотереї» Гутгарц О.Г.
02.04.2021 Національний банк України прийняв рішення про виключення з Державного реєстру фінансо-

вих установ ТОВ «ФК» ТОЛКФІН» (код за ЄДРПОУ 41806789), Кредитну спілку  «Поміч» Національного уні-

верситету «Києво-Могилянська Академія» (код ЄДРПОУ 21666186) та ТОВ «ФК «ФІНТРАСТГАРАНТ» (код за 

ЄДРПОУ 42328652) на підставі поданих ними заяв, а також про виключення з Державного реєстру страхових 

та перестрахових брокерів ТОВ «СБ «ПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 33155320) на підставі заяви ТОВ «СБ «ПРОФІТ». 

Крім цього, з Державного реєстру фінансових установ виключено ТОВ «ФК «ПРАЙМ КЕПІТАЛ» (код  

ЄДРПОУ 42808186), ТОВ «ФК «БАРСЕЛОНА» (код ЄДРПОУ 41842020), ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ 

«ПАРИТЕТ» (код ЄДРПОУ 38358377), ТОВ «ФК «СІРІУС» (код ЄДРПОУ 39924580), ТОВ «ФК «ДЕПТ ФІНАНС» 

(код ЄДРПОУ 40254432), ТОВ «КЕЙ-КОЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 37825968), ДП «ФУ» ВМ — ФАКТОР (код ЄД-

РПОУ 35185577), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГРОВІНГ СТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 40427198), ТОВ «ФК «РЕ-

ВЕРС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39645720), ТЗОВ «ФК «КОЗАКОВ І ПАРТНЕРИ» (код ЄДРПОУ 40981689), ПТ 

«ЛОМБАРД «ЩЕДРИЙ» (код ЄДРПОУ 40692077), ТОВ «ФК «АЛЬКОР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39306471), 

ТОВ «ЦЕНТР ІНТЕРНЕТ ПЛАТЕЖІВ» (код ЄДРПОУ 34734957); КРЕДИТНУ СПІЛКУ «ОЛЬВІЯ» (код ЄДРПОУ 

35307864); ПРАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35760087), ПРАТ «СК «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» 

(код ЄДРПОУ 21957067), ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (код ЄДРПОУ 33592726), АТ «СК «КРЕМІНЬ» (код ЄДРПОУ 

24559002), ПРАТ «СК «ІНГРУП» (код ЄДРПОУ 23366525), ТДВ «СК «АГРОПОЛІС» (код ЄДРПОУ 38451237), 

ТДВ «СК «НА ВСЯКИЙ ВИПАДОК» (код ЄДРПОУ 38150107), ПРАТ «СК СВІСС КЛАСІК ЛАЙФ» (код ЄД-

РПОУ 33152529), ПРАТ «СТ «ІЛЛІЧІВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 25186738), ПРАТ «СК «ДЕЛЬФІН» (код ЄДРПОУ 

37578988) у зв’язку із відсутністю у них чинних ліцензій на право надання фінансових послуг.
В провадженні Шевченківського районного суду м. Киє-

ва перебуває цивільна справа № 761/1657/20, провадження 
2/761/3871/2020 за позовом Науменко К. О. до Топал Л. В. 
до Топал М. Г. про визнання осіб такими, що втратили пра-
во користування жилим приміщенням та зняття з реєстра-
ційного обліку.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Топал  
Л. В., Топал М. Г. в судове засідання, по вищевказаній ци-
вільній справі, яке відбудеться: 23 квітня 2021 року о 13:00 
в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за 
адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. 703.

У разі неявки відповідача до суду дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а цивільна справа буде 
розглядатися за відсутності відповідача.

Суддя Макаренко І.О.

Розшукуються спадкоємці громадянина 
ЗІПІР ВОЛОДИМИРА КОСТЯНТИНОВИЧА,  

09 грудня 1958 року народження, 
померлого 04 жовтня 2020 року в місті Бердянську 
Запорізької області, з метою з’ясування підстав для 
закликання їх до спадкування. Спадкоємців про-
шу звернутися протягом одного тижня з дня публі-
кації цього оголошення до приміщення, що є робо-
чим місцем приватного нотаріуса Бердянського місь-
кого нотаріального округу Запорізької області Чує-
вої Т.Т. за адресою: 71112, Запорізька область, місто 
Бердянськ, вулиця Земська, будинок 6а. Тел. (06153) 
4-72-25.

Сахненко Олександр Савович повідомляє Хаджинову Іри-
ну Олександрівну про те, що Договір оренди квартири №2, 
корпус 4, будинок 19 по Оболонській набережній у м. Киє-
ві від 21.08.2019 року, що посвідчений приватним нотаріу-
сом КМНО Худовою Ю. О. за реєстровим №585 буде припи-
нений (розірваний) 11.05.2021 року у зв’язку із закінченням 
строку дії договору.

Після 11.05.2021 року Сахненко Олександр Саво-
вич відмовляється від продовження договору оренди від 
21.08.2019р. за №585.

 У зв’язку з цим прошу 12.05.2021 року о 12 год. 00 хв. пе-
редати Сахненку Олександру Савовичу квартиру №2, корпус 
4, будинок 19 по Оболонській набережній у м. Києві, ключі 
від квартири та все інше майно, яке було предметом оренди 
за Актом приймання-передачі.

Відкриті спадкові справи після смерті:
06.12.2020 р.  

ГАНЧУК ГАЛИНИ ГРИГОРІВНИ, 01.09.1938 р.н.;
07.10.2020 р.  

АДАМЕНКО РАЇСИ ФЕДОРІВНИ, 12.09.1927 р.н.;
02.10.2020 р.  

ГЛАДКОГО ІВАНА АНАТОЛІЙОВИЧА, 30.12.1971 р.н.;
12.01.2019 р.  

ЧЕРНЕЦЬКОГО ОЛЕКСАНДРА ІВАНОВИЧА, 12.11.1950 р.н.;
16.03.2021 р. 

БОЙЧЕНКО ВІТАЛІЯ МЕФОДІЙОВИЧА, 22.04.1939 р.н.;
18.10.2020 р.  

ЄРМАЧЕНКО ВОЛОДИМИРА ГЕОРГІЙОВИЧА, 
18.12.1950 р.н.

викликаються спадкоємці. Приватний нотаріус 
Дніпровського міського нотаріального округу Л.Г. 
Долгополова, вул. Калинова, буд. 12, кв. 3, м. Дні-
про, тел.: +38 050 3420807
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Мільярдерам пандемія — не завада
СТАТКИ. Незважаючи на 

кризу, спричинену пандемією 
коронавірусної хвороби, найба-
гатші люди світу за минулий рік 
стали ще заможнішими. 2020-го 
кількість мільярдерів на планеті 
зросла до 2755, що на 660 біль-
ше порівняно з попереднім ро-
ком. Про це свідчить 35-й щоріч-
ний список мільярдерів, опублі-
кований у журналі Forbes.

Сукупна вартість активів усіх 
багатіїв, внесених до списку, 
становить 13,1 трильйона дола-
рів, що на 5,1 трильйона доларів 
більше порівняно з 2019 роком. 
86% мільярдерів змогли збіль-
шити свої капітали попри кризу. 

2020-го список Forbes попо-
внився 493 новачками. Це озна-
чає, що торік щосімнадцять го-
дин у світі з’являвся новий мі-
льярдер. А 250 фігурантів спис-
ку, які не були в ньому протя-
гом кількох років, повернулися 
2020-го. 

Сукупна вартість статків пер-
шого десятка найбагатших лю-
дей планети становить 1,15 
трильйона доларів. У світі чоти-
ри людини, які мають активи на 
суму понад 100 мільярдів дола-
рів. Четвертий рік поспіль спи-
сок Forbes очолює власник ком-
панії Amazon Джефф Безос. 
Його багатство становить 177 

мільярдів доларів, що на 64 мі-
льярди більше, ніж рік тому, за-
вдяки зростанню акцій Amazon, 
повідомляє Forbes.

Винахідник і бізнесмен Ілон 
Маск, засновник компаній Tesla 
і SpaceX, опинився на друго-
му місці, збільшивши прибут-

ки до 151 мільярда доларів, що 
на 126,4 мільярда більше, ніж 
2019-го, завдяки тому, що акції 
Tesla зросли на 705%.

Серед новачків елітного клу-
бу мільярдерів — американ-
ська зірка реалітітелебачення 
Кім Кардаш’ян. Її капітал сяг-

нув мільярда доларів завдяки 
власній лінії косметики та одягу 
і прибутків від участі у телепро-
єктах. Чоловік Кім Кардаш’ян, з 
яким вона не живе, репер Ка-
ньє Вест теж входить до списку 
Forbes, його статки становлять 
1,8 мільярда доларів. 

У Франції знайшли 
3D-карту тисячолітньої 
давності

ВІДКРИТТЯ. Знайдений археологами камінь із позначками, який 
належить до періоду бронзової доби, можна вважати найстарішою 
тривимірною картою в Європі, вважають вчені. 

Камінну плиту завбільшки два на півтора метра знайшов у Фран-
ції 1900 року під час розкопок доісторичного поховання поблизу міс-
течка Фіністер на заході Бретані місцевий археолог Поль дю Шате-
льє. Проте знахідку тоді не вивчали, і вона перебувала понад сто ро-
ків у підвалі замку Шато де Кернуз, у якому жив археолог. 

Удруге увагу дослідників плита привернула 2014 року. Археоло-
ги, які дістали її з підвалу, уважно вивчили візерунки, вибиті на каме-
ні чотири тисячі років тому. Вони дійшли висновку, що ці зображен-
ня — маркування, а сам камінь — карта місцевості на заході Бретані. 

«Наявність повторюваних мотивів, об’єднаних лініями, на поверх-
ні плити, зображають територію Фіністер», — йдеться у статті, опублі-
кованій у часописі Bulletin of the French Prehistoric Society. Дослідни-
ки стверджують, що лінія із заглибленням — тривимірне зображення 
долини річки Одет, а кілька менших, які розгалужуються від заглиб-
лення, — це її притоки. Коли науковці порівняли позначки на шмат-
ку породи з даними геолокації, то виявилося, що вони з точністю до 
80% відповідають приблизно 30-кілометровій території вздовж річки. 

«Це, напевне, найстаріша карта цього регіону, — сказав у комен-
тарі ВВС доктор Клемент Ніколас з Університету Борнмут, який брав 
участь у дослідженні плити. За його словами, у світі існує всього кіль-
ка карт, вибитих на камені. Як правило, це лише інтерпретації місце-
вості: — Уперше ми знайшли карту, на якій точно зображено терито-
рію в певному масштабі». Доктор Ніколас зауважив, що сучасні до-
слідники схильні недооцінювати географічні уявлення прадавніх по-
колінь. Проте ця археологічна знахідка підтверджує, що наші предки 
мали глибокі картографічні знання. 

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

Медитація ледь не обернулася трагедією
СТИХІЯ. Тайські рятувальни-

ки звільнили буддистського чен-
ця із затопленої печери у про-
вінції Пхітсанулок. Він усаміт-
нився там для медитації, проте 
несподівана злива затопила пе-
черу і перетворила її на смер-
тельну пастку.

46-річний чернець Пхра 
Аджарн Манас приїхав до пе-
чери Пхра Сай Нгам з іншої 
провінції Таїланду минулими 
вихідними. Доки він був під 
землею, на поверхні розпоча-
лася злива, яка тривала три 
дні, і затопила частину пече-
ри, повідомляє видання The 
Gurdian. Рятувальники розпові-
ли, як жителі повідомили їх, що 
чернець пішов у печеру. Вони 
вирушили на пошуки, але при-
близно за годину були змуше-
ні припинити пошукову опера-
цію через підвищення рівня во-
ди. Ченцеві довелося пробу-
ти в затопленій печері чотири 
дні, перш ніж сімнадцять водо-
лазів, які брали участь у пошу-

ковій операції, змогли дістати-
ся місця його медитації.

«Ми дуже хвилювалися за 
його здоров’я, непокоїлися, що 
його виснажили голод і спрага. 
Але все закінчилося добре, і ми 
раді, що виконали свою робо-
ту. Пхра Манас зробив усе пра-
вильно і з нашою допомогою 
зміг вибратися з печери», — по-
відомили рятувальники.

Щоб вибратися з печери-
пастки, ченцеві довелося подо-
лати 12 метрів під водою в мас-
ці для дайвінгу. Після цього йо-
му одразу надали медичну до-
помогу та відвезли в лікарню.

2018 року Таїланд потрапив 
у світові заголовки через резо-
нансну рятувальну операцію 12 
хлопців-підлітків та їхнього фут-
больного тренера, які опинили-
ся в затопленій печері в місті Чі-
анг Рай на півночі країни. Тоді в 
операції взяли участь понад 100 
водолазів і 2 тисячі спецприз-
наченців, а з печери відкачали 
майже мільярд літрів води.

Швейцарів звільнили за порушення професійних норм
СУСПІЛЬСТВО. Двох швей-

царів одного із нью-йоркських 
будинків було звільнено після 
того, як вони не зробили спро-
би запобігти нападу на 65-річ-
ну жінку. Постраждала потра-
пила до лікарні, бо нападник її 
жорстоко побив. Запис відео-
спостереження, який зафік-
сував напад, показав, як двоє 
швейцарів із дверей будинку 
спостерігають за нападом і не 
намагаються хоч якось завади-
ти зловмисникові. 

Постраждала — американка 
азійського походження. Поліція 

Нью-Йорка пов’язує цей інци-
дент зі зростанням агресії про-
ти громадян-азіатів, яке спосте-
рігають внаслідок пандемії ко-
ронавірусу. Підозрюваного зна-
йшли і висунули йому звину-
вачення у скоєнні нападу, який 
вважають злочином на ґрун-
ті ненависті. На кадрах, які по-
ширила поліція, видно, як зло-
вмисник наближається до літ-
ньої громадянки на вулиці та б’є 
її ногою, вона падає біля під’їзду 
будинку. Нападник продовжує 
бити ногами в живіт та облич-
чя. А швейцари, які спостеріга-

ли за нападом, зачинили двері 
під’їзду. 

Компанія-власниця будин-
ку заявила, що після того, як пі-
дозрюваний утік з місця події, 
швейцари допомогли постраж-
далій і зупинили поліцейську 
машину. Однак в офіційній за-
яві йдеться, що її співробітники 
не дотрималися необхідних про-
токолів надзвичайних ситуацій: 
«Ми дуже збентежені та враже-
ні цим інцидентом і молимося за 
здоров’я постраждалої».

Проте профспілка, яка пред-
ставляє інтереси швейцарів, у 

коментарі New York Times зау-
важила, що вони все-таки на-
дали допомогу постраждалій. 
Тому в цій справі вже почали 
процес оскарження їх звільнен-
ня. Тим часом неурядова аме-
риканська організація ААРІ, яка 
бореться проти ненависті до 
американців азійського похо-
дження, оприлюднила статис-
тику, згідно з якою, з 19 берез-
ня торік по 28 лютого цього ро-
ку у США трапилося 3795 інци-
дентів на ґрунті расової непри-
язні до американців азійського 
походження. 
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Ченець пробув 
в печері чотири 
дні, доки до 
нього дісталися 
рятувальники

За даними Forbes найбільше багатіїв у США та Китаї
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