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Віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації 
про затребуваність в Україні центрів підтримки 
підприємців Дія.Бізнес

Наш флот міцнішає  
ПАРТНЕРСТВО. До кінця цього року завдяки матеріально-

технічній допомозі від Сполучених Штатів Америки Україна 
отримає ще три катери типу «Island». Тож матиме дивізіон із 
п’яти таких швидкохідних патрульних катерів. Міністр оборони 
Андрій Таран заявив, що нині проводять ремонтно-технічні ро-
боти, триває документальне оформлення передачі катерів до 
складу Військово-Морських cил Збройних cил України.

«Хочу констатувати стратегічний курс партнерства між США 
і Україною у напрямі розвитку спроможностей вітчизняно-
го флоту. Катери отримаємо зі встановленими на борту кора-
бельними системами виробництва США та бойовими модуля-
ми з гарматами, оптикоелектронною системою керування то-
що. Аналогічно буде модернізовано вже наявні катери типу 
«Island» «Слов’янськ» та «Старобільськ»», — цитує його сло-
ва пресслужба міністерства. 

Екіпажі двох катерів, які невдовзі додадуть до бойового скла-
ду ВМС, вже пройшли підготовку до безаварійної експлуатації 
та отримали сертифікати на обслуговування катерів. Підготов-
ку екіпажу третього судна заплановано на осінь.

МИХАЙЛО ФЕДОРОВ:

ЦИФРА ДНЯ

750 млн грн
дивідендів за 2019 рік перерахувала 

Укрзалізниця до держбюджету. Їх 
виплати у 2020–му відстрочено на рік 

через коронакризу

«Одна з наших головних 
цілей — створити 
сприятливі умови 

для розвитку 
підприємництва. 

Трансформуємо бізнес 
і перетворюємо нашу 

державу на країну 
підприємців».

ЧАС ПЕРЕМІН. Уряд розпочинає масштабну просвітницьку 
кампанію щодо всіх аспектів запровадження ринку землі, 
який відкрився вчора
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Як повернути ветеранів до 
мирного життя. Про це йшлося 
під час презентації аналітичного 
дослідження «Ветерани:  
долаємо соціальне утриманство»

РЕІНТЕГРАЦІЯ

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку взаємодії 
уповноваженої установи із заявниками, інвесторами із значними 
інвестиціями, органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування з питань, пов’язаних із супроводом підготовки 
та реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями»
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ЦИТАТА ДНЯ

Маріуполь майбутнього розпочинається сьогодні 
ПРОЄКТИ. У приморському місті спільними зусиллями реалізують стратегію розвитку  
до 2030 року

Павло КУЩ,  
«Урядовий кур`єр»

«Перенести звідси подалі 
«Азовсталь»! «Зайняти-

ся відновленням Азовського мо-
ря: насамперед заборонити ви-
ловлення риби та скидання ток-

сичних відходів». «Перетвори-
ти металургійні велети на куль-
турний простір епохи індустрі-
алізації». «Створити бальнеоло-
гічний курорт із розвитком сві-
тових косметичних брендів на 
основі мулу Азову». «Основою 
економіки зробити малий і се-

редній бізнес». «Розвивати вод-
нотранспортну інфраструкту-
ру, збудувавши річний канал 
«Дніпро — Кальчик — Кальмі-
ус». «Збудувати сучасний між-
народний аеропорт і для без-
пеки авіасполучення встанови-
ти ізраїльську протиракетну 

систему оборони «Залізний ку-
пол». «Запустити наземне ме-
тро — швидкісний трамвай, що 
скоротить час поїздки пасажи-
рів маршруту»…

Це тільки дещиця пропози-
цій, що слід зробити, від жите-
лів Маріуполя, яким запропону-

вали заглянути в майбутнє свого 
міста та уявити його через 10 ро-
ків. Мрії мріями, та пересічні ма-
ріупольці взяли участь у розро-
бленні першої в історії примор-
ського міста реальної дов-
гострокової стратегії роз-
витку міста до 2030 року. 4

Земельна реформа: 
володіти, користуватися, 
розпоряджатися



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua66 

оголошення

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

Приватний нотаріус Запорізького міського 
нотаріального округу Швецова О. С. викликає 

спадкоємців померлого 05.01.2021 року 
гр. Іванченко Григорія Юхимовича. Шестимісячний 
строк для прийняття спадщини спливає 05.07.2021 

року, звертатись за адресою: Запорізька обл., 
м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 51, 

тел. 0958745195. Після 20.07.2021 року буде 
видане свідоцтво про право на спадщину 

спадкоємцям, які її прийняли.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального досудового розслідування  

стосовно підозрюваного Локтенка А. А.
Ухвалою Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 29.06.2021 надано дозвіл на 

здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22021050000000140 
від 10.06.2021 стосовно Локтенка Андрія Анатолійовича, 09.05.1971 р.н., громадянина України, останнє ві-
доме місце реєстрації: Донецька область, м. Торез, мікрорайон 2, буд. 9, кв. 4, та проживання: м. Донецьк, 
вул. 230-ї Стрілецької Дивізії, буд. 44, кв. 24, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 
КК України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Локтенка А. А. при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Локтенко Андрій Анатолійович, 09.05.1971 р.н., громадянин України, останнє відоме міс-
це реєстрації: Донецька область, м. Торез, мікрорайон 2, буд. 9, кв. 4, та проживання: м. Донецьк, вул. 230-ї 
Стрілецької Дивізії, буд. 44, кв. 24, у відповідності до ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися 06.07.2021 о 10:00 до службового кабінету № 10 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у 
м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до старшого слідчого в ОВС 
слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Лу-
ганській областях майора юстиції Фесенка Станіслава Сергійовича, за адресою: Донецька область, м. Марі-
уполь, вул. Морських Десантників, буд. 20, для повідомлення про завершення досудового розслідування, 
відкриття й ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а також вручення обвинувального акта 
та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №22021050000000140, вне-
сеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2021, в якому Ви є підозрюваним у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 2 ст. 110 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.

Повідомляється Ситдиков Павло Геннадійович 
про те, що Комісія з питань захисту прав дитини при 
Шевченківській районній у м. Києві державній ад-
міністрації розглядає питання про визначення міс-
ця проживання малолітнього Ситдикова Всеволода 
Павловича, 30.12.2010 року народження.

Засідання комісії відбудеться 07.07.2021 року о 
14-10 год. у приміщенні Шевченківської районної у 
м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, 
вул. Богдана Хмельницького, 24, поверх 2, каб. 201.

Приватний нотаріус Харківського (колишнього 

Дергачівського) районного нотаріального округу 

Арнаутова Т. А. у зв’язку з відкриттям спадщини 

після померлого 22 листопада 2020 року 

ПЕЧЕНІНА СЕРГІЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА, 28 серпня 

1957 р.н., розшукує його спадкоємців за законом. 

Звертатися протягом 30 днів від публікації 

за адресою: 62364, Харківська область, Харківський 

район, смт Пересічне, вул. Захисників, № 5.

П’ятою Харківською державною нотаріальною 

конторою відкрито спадкову справу до майна 

померлої 25.11.2016 року Щерби Валентини 

Іванівни, 30.05.1936 р.н. Прохання до усіх 

можливих спадкоємців з’явитися до нотаріальної 

контори за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 

27-Г у 10-денний строк від публікації оголошення.

Розшукуються спадкоємці ГУСЯТІНА ВОЛОДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА, 
який помер 7 листопада 2020 року. Звертатися протягом місяця з дня 
публікації оголошення за адресою: 61121, м. Харків, пр. Тракторобудів-
ників, 142, кв. 219; тел. (057) 364-45-96, нотаріус Харченко Л. Л.

Антоненко Сергій Васильович повідомляється про те, що 29 квітня 

2021 р. Печерським районним судом м. Києва було винесено заочне 

рішення по справі № 757/6126/20-ц щодо розірвання шлюбу.

Розшукуються спадкоємці Донченко Людмили Леонідівни, 11.06.1961 р.н., 
яка померла 27.11.2020 року. Звертатися до приватного нотаріуса Харків-

ського міського нотаріального округу Луценко В. С. за адресою: місто  
Харків, проспект Науки, 30, телефон: +380973183876. 

АТ «УКРСИББАНК» повідомляє про внесення до Правил (договірних 
умов) організації співробітництва АТ «УКРСИББАНК» з торговими ор-
ганізаціями  щодо продажу споживачам продукції  в магазинах тор-
гових організацій з оплатою продукції за рахунок кредитних коштів, 
що видаватимуться АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Уря-
довий кур’єр» № 101 від 31.05.2016 р. (надалі — Правила), наступ-
них змін, а саме:

1. Викласти п. 3.1., 3.2., 3.3. Правил в наступній редакції:
«3.1. У випадку бажання Споживача повернути товар Торговій орга-

нізації/відмовитись від послуги Торгової організації відповідно до за-
конодавства про захист прав споживачів (та з врахуванням положень 
Договору щодо терміну для повернення Товару/Послуги) представник 
Торгової організації направляє Споживача до Кредитного інспектора  
для оформлення документа, що свідчить про  відкликання згоди Спо-
живача на укладання Кредитного договору та засвідчує факт відмо-
ви Споживача від Продукції та повернення Споживачем товару/розі-
рвання договору про надання послуги (далі — Повідомлення про від-
кликання згоди). Відмітка про повернення товару/розірвання догово-
ру про надання послуги засвідчується підписом представника Торго-
вої організації та представника Банку. Повідомлення про відкликання 
згоди на укладання Кредитного договору оформлюється за формою, 
наведеною у Договорі про співробітництво.  

У випадку, якщо Продукція була придбана Споживачем в Інтернет-
магазині Торгівельної організації, Торгівельна організація зобов’язана 
розмістити інформацію на сайті Торгівельної організації про необхід-
ність звернення Споживача до сервісного пункту Торгівельної органі-
зації для повернення Продукції. Після повернення Продукції Спожива-
чем у сервісному пункту Торгової організації, Торгова організація ви-
дає Споживачу акт повернення товару/документ, що свідчить про ро-
зірвання договору про надання послуги, що підтверджує фактичне по-
вернення товару/відмову від послуги Споживачем, та інформує Спо-
живача про необхідність звернення до Кредитного інспектора не пізні-
ше 25 * календарних днів з дати укладення Кредитного договору для 
підписання заяви про відмову від Кредитного договору (надалі — Пові-
домлення про відкликання згоди на укладання Кредитного договору).  

* Враховуючи особливості доставки Товару, строки проведення 
Торговою організацією перевірки первісного стану Товару, необхідно-
го для його повернення та з огляду, наміру Сторін виявити лояльність 
до Споживачів, Сторони, в рамках співробітництва за Договором, пе-
редбачають можливість збільшення встановленого законодавством 
строку для звернення Клієнтів щодо повернення Товару та відмови від 
Кредитного договору.  

3.2. Якщо Споживач звернувся до Кредитного інспектора в ме жах 
строку, передбаченого чинним законодавством та/або Договором, 

Кредитний інспектор оформлює Повідомлення про відкликання згоди 
на укладання Кредитного договору за формою, наведеною у Договорі 
про співробітництво  та направляє скан-копію цього Повідомлення на 
Адресу електронної пошти Торгової організації не пізніше наступного 
робочого дня з дати його оформлення».

2. Викласти п. 5.2.11. у наступній редакції:
«5.2.11. У разі зміни місцезнаходження та/або реквізитів Торгової 

організації письмово повідомити про це Банк не пізніше наступного 
робочого дня з дати виникнення таких змін. У разі неповідомлення 
Торговою організацією Банк про зміну своїх реквізитів, адреси, елек-
тронної пошти, Банк використовує дані Торгової організації, вказані в 
Договорі. При цьому всю відповідальність за наслідки такого непові-
домлення несе Торгова організація. В цьому випадку листи, електронні 
повідомлення, направлені Банком на адресу /електронну адресу Тор-
гової організації, зазначену в Договорі, вважаються належним чином 
відправлені».

3. Викласти п. 6.7. у наступній редакції:
«6.7. У випадку не виконання/ несвоєчасного виконання  Банком 

своїх зобов’язань щодо перерахування кредитних коштів згідно пунк-
ту 2.1.8. Правил (крім випадків, передбачених п. 9.10. Правил), Банк 
сплачує Торговій організації пеню в розмірі подвійної облікової став-
ки НБУ від суми не перерахованих/ невчасно перерахованих кредитних 
коштів за кожен день прострочення виконання».

4. Викласти п. 9.1., 9.2. у наступній редакції:
«9.1. Листування між Сторонами здійснюється шляхом направлен-

ня або надання однією Стороною відповідних повідомлень (рекомен-
дованих листів) іншій Стороні на її адресу, що визначена як адреса для 
листування у розділі «Адреси, банківські реквізити та підписи Сто-
рін» або у розділі «Реквізити Сторін» Договору або за іншою адре-
сою, про яку Сторона письмово повідомила іншій Стороні при зміні 
адреси. Підтвердженням факту відправлення повідомлення (рекомен-
дованого листа) є поштова квитанція або інший поштовий документ, 
що підтверджує факт відправки, або вручення, або отримання повідо-
млення. Сторони погодили, що адреса Банку для листування, зазначе-
на в цьому Договорі, вважається місцем виконання Сторонами своїх 
зобов’язань за Договором.  

У випадку, якщо згідно умов Договору повідомлення надсилаються 
електронною поштою, то вони мають направлятися за Адресою елек-
тронної пошти Банку /Торгової організації, зазначеною в Договорі (або 
письмово повідомлену Банком/Торговою організацією). 

9.2. Договір вступає в силу з дати підписання  Сторонами Догово-
ру про співробітництво та діє протягом строку, зазначеного в Дого-
ворі про співробітництво. Кожна із Сторін має право розірвати Дого-
вір достроково, письмово повідомивши про це іншу Сторону за 15 ка-

лендарних днів до дати припинення Договору, зазначеної в Договорі 
про співробітництво.  У випадках виявлених фактів шахрайства з бо-
ку однієї з Сторін, інша Сторона має право розірвати Договір, письмо-
во повідомивши про це іншу Сторону за три календарних дні до да-
ти розірвання Договору. Припинення дії Договору  не звільняє Сторо-
ни від відповідальності за порушення умов Договору, яке мало місце 
під час дії Договору.

Банк має право достроково розірвати Договір, повідомивши про 
це Торгову організацію шляхом направлення повідомлення на адре-
су електронної пошти Торгової організації, зазначену в Договорі ( або 
письмово повідомлену Торговою організацією Банку) за 5 (п’ять) ро-
бочих днів до дати  розірвання Договору».

5. Додати пункт 9.10. у наступній редакції:
«9.10.Торгова організація своїм підписом під Договором засвід-

чує, що вона розуміє та  обізнана про те, що Банк, відповідно до За-
кону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі — 
Закон), є суб’єктом первинного фінансового моніторингу. Відповід-
но до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації дохо-
дів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та роз-
повсюдження зброї масового знищення суб’єктам первинного фінан-
сового моніторингу забороняється (за винятком випадків, передбаче-
них резолюціями Ради Безпеки ООН) встановлювати/підтримувати ді-
лові відносини та проводити фінансові/ видаткові фінансові операції, 
надавати фінансові та інші пов’язані послуги прямо або опосередко-
вано з клієнтами, які  є особами та/або організаціями, яких включено 
до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльнос-
ті або стосовно яких застосовано міжнародні санкції або санкції відпо-
відно до законодавства України (далі — Санкційні списки).  У випадку, 
якщо на дату фінансування Банк матиме документально підтвердже-
ну інформацію  щодо наявності Клієнта у Санкційних списках, Банк 
відповідно до законодавства зобов’язаний зупинити видаткові опера-
ції, а отже не має право на перерахування  кредитних коштів за Кре-
дитним договором.

6. Відповідно наступні пункти змінюють нумерацію.

Датою публікації змін до Правил (договірних умов) є публіка-
ція цього повідомлення в офіційному друкованому виданні, а саме: 
02.07.2021 р.

Датою початку дії змін до Правил є 18.07.2021 р.

Заступник Голови Правління —
Начальник Юридичного департаменту                      Полянчук О. В.

Інформаційне повідомлення АТ «УКРСИББАНК»

У зв’язку зі смертю Петенка Володимира Олександрови-

ча, 18 березня 1941 року народження, який помер 22 січ-

ня 2021 року, приватним нотаріусом Харківського міського 

нотаріального округу Харківської області Колядою Юлією 

Сергіївною відкрито спадкову справу № 73/2021. Можливі 

спадкоємці можуть звернутися до нотаріуса протягом 30-

ти днів з моменту публікації оголошення в газеті за адре-

сою: м. Харків, пр-т Олександрівський, буд. 128, оф. 19.

Стрийський міськрайонний суд Львівської області повідомляє, що в проваджен-
ні суду перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань за реєстраційним №42016000000000932 
від 05.04.2016 стосовно Андруховця Ігоря Миколайовича, який обвинувачується у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 ст. 263, частиною 
3 ст. 365 КК України. 

Судове засідання відкладено на 15.00 год. 6 липня 2021 року (в приміщенні 
Стрийського міськрайонного суду Львівської області за адресою: Львівська область, 
м. Стрий, вул. Валова, 12). 

Судом надіслано судову повістку обвинуваченому Андруховцю Ігорю Миколайо-
вичу на останню відому адресу місця проживання: вул. Багряного, 9/18, м. Стрий. 

Головуючий суддя Сас С. С.

ПОВІСТКА 
про виклик до суду

Запорізький апеляційний суд викликає Мельниченко Юлію Миколаївну, Майданова Ва-
лерія Валерійовича, Михайлі Івана Христофоровича, Вєрігіна Олександра Анатолійовича, 
Усікову Олену Юріївну, Шиян Ксенію Володимирівну, Кузьмічова Юрія Віталійовича, Тала-
пова Романа Миколайовича, Камишанського Андрія Володимировича, Мартиненко Ган-
ну Василівну, Ракоєд Анастасію Олександрівну, Бурма Кирила Андрійовича, Кирилуша Ва-
лентину Семенівну, Герасютіну Оксану Олександрівну, Коробейнікову Марію Валеріївну 
на 14 липня 2021 року на 11 год. 00 хв., як потерпілих у кримінальному провадженні що-
до Луда Валерія Васильовича за ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України. Поважні причини не-
прибуття на виклик суду вказані в ст.138 КПКУ, наслідки неприбуття — в ст. 139, 323, 324, 
325, 326, 327 КПКУ. 

Суддя М. С. Тютюник

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого МЕЛЬНИКА ВОЛОДИМИРА АНАТОЛІЙО-
ВИЧА (к/п № 22011801100000040), у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК Укра-
їни (в редакції Закону  від 05.04.2001, чинний 01.09.2001 р.) та ч. 2 ст. 260 КК України  та повідомляє, що підготов-
че судове засідання відбудеться 08 липня 2021 року об 11 год. 40 хв. в приміщенні Святошинського районного суду 
міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя Л. Г. Косик 

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого АНТОНОВИЧА Анатолія Анатолійовича 
(к/п № 42016020420000095), у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК 
України та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 08 липня 2021 року об 11 год. 30 хв. в приміщен-
ні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-а. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження. 

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

____________________________________ 
(дата офіційного опублікування в Єдиному 

реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля, 

не зазначається суб’єктом господарювання)

__________________________________ 
(реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності 
(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля, 

для паперової версії зазначається 
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає 

оцінці впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕКУЛЬТИВАЦІЯ»

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

фізичної особи-підприємця, ідентифікаційний код або
                                            код ЄДРПОУ 31199963                                                      

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються  
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили 

про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на 
довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання 
08105, Київська обл., с. Горенка, вул. Садова, буд № 24А, тел. 044-457-

93-31
 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи —  

підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
ТОВ «РЕКУЛЬТИВАЦІЯ» планує проводити гірничо-технічну рекультива-

цію частини відпрацьованого Мостищанського кар’єру та прилеглих пору-
шених земель з використанням нетоксичних будівельних відходів 4-го кла-
су небезпеки.

Робочим проектом приймається суцільна подовжньо-поперечна систе-
ма засипки з внутрішнім розташуванням будівельних відходів (БВ). Спосіб 
засипки валовий. Технологічна схема гірничо-технічних робіт — циклічна. 
Комплекс робіт по гірничо-технічній рекультивації направлений на викорис-
тання рекультивованої ділянки під житлову, громадську чи промислову за-
будову.

Технічна альтернатива 1:
Рекультивація здійснюється з використання інертних матеріалів, які пла-

нують розміщувати картовим методом, планування та ущільнення прийма-
ючих матеріалів розробляється шарами. Ущільнення укладених на робочій 
карті БВ шарами до 0,5 м проводяться важкими бульдозерами чи катками-
ущільнувачами. 

Технічна альтернатива 2:
Рекультивація здійснюється з використання грунту з інших кар’єрів для 

заповнення частини відпрацьованого Мостищанського кар’єру та прилеглих 
порушених земель. 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Рекультивація буде проводитися на земельній ділянці за адресою: Київ-

ська область, Бучанський (стара назва: Києво-Святошинський) район, село 
Горенка, вул. Садова, б/н.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
У зв’язку з тим, що гірничо-технічна рекультивація буде проводитися час-

тини відпрацьованого Мостищанського кар’єру та прилеглих порушених зе-
мель територіальна альтернатива 2 не розглядалася. 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Позитивний соціально-економічний вплив планованої діяльності: вирі-

шення питання складування та захоронення будівельних відходів, котрі ви-
никають внаслідок будівництва, реконструкції, реставрації житлових та про-
мислових споруд та об’єктів; створення додаткових робочих місць, збіль-
шення надходжень у місцевий та державний бюджет.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Рекультивація частини відпрацьованого кар’єру Мостищанського родо-
вища та прилеглих порушених земель буде проводиться не токсичними бу-
дівельними відходами, які утворюються під час знесення будівництва, ре-
конструкції та ремонту житлових будинків, будівельних споруд  і відносять-
ся до 4-го класу безпеки. БВ буде доставлятися автосамоскидами на те-
риторію рекультивації, вивантажується. Після чого бульдозерами і трамбу-
вальними машинами проводиться планувальні та ущільнюючі операції. Ізо-
ляційний шар (протипосадочний) наноситься на двохметровий шар БВ тов-
щиною 25 см так як після утрамбування катками він ущільниться до 20 см, 
тобто з урахуванням  коефіцієнту розрихлення грунту 1,2. Після завершення 
відсипки полігону БВ на всю рекультивовану площу наноситься окрім міне-
рального грунту шаром 0,2 м (ізоляційний протипосадочний) ще й рослин-
ний грунт шаром не менше 0,5 метра. По завершенню рекультивації части-
на відпрацьованого кар’єру та прилеглі порушені землі будуть являти со-
бою пологе плато з незначним ухилом в сторону водоймища і 300 укосом 
берега водоймища.

Виробнича потужність: 63070 м3/рік, 211 м3/добу. 
Земельна ділянка планової діяльності 8,8 га. 

Режим роботи кар’єру по видобутку:  цілорічний, 300 днів на рік, в одну 
зміну, тривалість зміни 8 годин. Розрахунковий термін проведення рекуль-
тивації — 15 років.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються 

згідно Законодавства України з дотриманням нормативів гранично-допус-
тимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, санітар-
них нормативів на межі СЗЗ, радіаційного контролю,  поводження з відхо-
дами тощо.  

щодо технічної альтернативи 2:
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1:
Дотримання обгрунтованого розміру СЗЗ згідно чинного санітарно-епі-

деміологічного законодавства. Містобудівних, протипожежних обмежень 
немає. 

щодо територіальної альтернативи 2:
У зв’язку з тим, що гірничо-технічна рекультивація буде проводитися час-

тини відпрацьованого Мостищанського кар’єру та прилеглих порушених зе-
мель територіальна альтернатива 2 не розглядалася. 

7. Необхідна еколого-інженерну підготовка і захист території за альтер-
нативами:

щодо технічної альтернативи 1:
Підготовчих робіт для рекультивації не передбачається. 
щодо технічної альтернативи 2:
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1:
У зв’язку з тим, що гірничо-технічна рекультивація буде проводитися час-

тини відпрацьованого Мостищанського кар’єру та прилеглих порушених зе-
мель територіальна альтернатива 2 не розглядалася. 

щодо територіальної альтернативи 2:
У зв’язку з тим, що родовище існуюче територіальна альтернатива  2 не 

розглядалася.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1:
Можливі впливи планованої діяльності з експлуатації родовища на до-

вкілля включає: 
Клімат і мікроклімат: вплив в межах нормативів.
Повітряне середовище:
Потенційний вплив планованої діяльності на повітряне середовище пе-

редбачає здійснення викидів забруднюючих речовин (речовин у вигля-
ді суспендованих твердих часток, недиференційованих за складом, окси-
ду вуглецю, діоксиду азоту, вуглеводнів граничних С12-С19 та ін.) при робо-
ті двигунів автотранспорту та спец.техніки, при розвантажені, складуванні, 
укладанні та трамбуванні будівельних відходів. Джерелом виробничого шу-
му та вібрації є автотранспорт.

Геологічне середовище: вплив в межах нормативів. По завершенню ре-
культивації частина відпрацьованого кар’єру та прилеглі порушені землі бу-
дуть являти собою пологе плато з незначним ухилом в сторону водоймища 
і 300 укосом берега водоймища.

Водне середовище: вплив в межах нормативів, прийнята технологія не 
передбачає поверхневого стоку та недопущення підтоплення та затоплення 
території та екрозійних процесів на грунті. 

Грунти:
Використання додаткових земельних ділянок для розміщення додатко-

вих об’єктів підприємства відповідно до проектних рішень не передбаче-
но. Зняття родючого шару грунту не пердбачається. Плановою діяльніс-
тю передбачено відновлення продуктивності грунтів. Вплив на грунти в  
межах нормативів. Згідно Постанови КМУ №1147 планова діяльність має 
природоохоронний характер.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти та об’єкти природно-запо-
відного фонду — вплив матиме локальний характер, в межах затвердже-
них нормативів.

Навколишнє соціальне середовище — допустимий вплив.
Навколишнє техногенне середовище — вплив в межах нормативів, від-

новлюється природний ландшафт. В результаті обслуговування автотран-
спорту будуть утворюватися відходів, які згідно договорів з спеціалізова-
ними організаціями передаються для подальшої утилізації та захороненню.  

щодо технічної альтернативи 2:
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1:
- ландшафт — відновлення природного ландшафту. 
щодо територіальної альтернативи 2:
У зв’язку з тим, що гірничо-технічна рекультивація буде проводитися час-

тини відпрацьованого Мостищанського кар’єру та прилеглих порушених зе-
мель територіальна альтернатива 2 не розглядалася. 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів 
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та під-
лягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину 
статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

Планована діяльність належить до першої категорії видів планової діяль-
ності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають 
оцінці впливу на довкілля згідно із пунктом 8 частини 2 статті 3 Закону Укра-
їни «Про оцінку впливу на довкілля», № 2059-VIII від 29 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на 
довкілля   (в тому числі наявність значного негативного транскордонного 
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значно-
го негативного транскордонного впливу (зачеплених держав) 

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля не-
має.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст.6 ЗУ «Про оцінку впливу 
на довкілля» №2059-VІІІ від 29 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній 
громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний 
вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до 
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля 
— це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-

якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також ін-
формації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, 
під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інфор-
мації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впли-
ву на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом 
п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про прова-
дження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з 
оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи 
обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визна-
чає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без 
оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження плано-
ваної діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості 
громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорен-
ня обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповно-
важеним органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впли-
ву на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можли-
вість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слу-
ханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громад-
ського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого  
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території  
України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої корона-  
вірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня 
скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не признача-
ються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголо-
шенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на до-
вкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на 
офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право на-
дати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, 
зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рів-
ня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер спра-
ви про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі 
з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідо-
млення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших заува-
жень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони бу-
дуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та переда-
ні суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отриман-
ня). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчу-
ють свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарюван-
ня під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний враху-
вати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження 
і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення об-
сягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається 
до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності 
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планова-

ної діяльності буде висновок з оцінки впливу на довкілля
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів 
України

 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльнос-
ті, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.  
Поштова адреса: 03035, м.Київ, вул.Митрополита Василя Липківського, 35,  

тел./факс (044) 206-31-15, 206-31-13, 
e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа Котяш  Лада Павлівна

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону 
 та контактна особа)

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Тінспіріт Солюшнс» 

(Ідентифікаційний код юридичної особи 42172378) 
повідомляє, що рішенням засновників (учасників) 
юридичної особи або уповноваженого ними органу 

прийнято рішення про припинення діяльності 
юридичної особи в результаті ліквідації.
Ліквідатором Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Тінспіріт Солюшнс» 

призначено Тугучову Анастасію Сергіївну. 
Письмові вимоги кредиторів розглядаються  
до 23.08.2021 р. за адресою: 04212, Україна,  

м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 
будинок 2Л , офіс 8.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Учасникам

Товариства з обмеженою відповідальністю
«ІНТЕРАКТІВІ»

(код за ЄДРПОУ 34839297)
про скликання загальних зборів учасників ТОВ «ІНТЕРАКТІВІ»

Керуючись п. 1 ч. 1 ст. 31 Закону України «Про товариства з обмеженою та додат-
ковою відповідальністю» та у зв’язку з поданням директором ТОВ «ІНТЕРАКТІВІ» (далі 
— Товариство) Золкіним Владиславом Олександровичем заяви про звільнення з по-
сади директора ТОВ «ІНТЕРАКТІВІ» необхідно провести загальні збори учасників Това-
риства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРАКТІВІ» (далі — Зборів), код за ЄДРПОУ 
34839297, та розглянути наступні питання порядку денного: 

1. Звільнення з посади Директора Товариства Золкіна Владислава Олександровича;
2. Про призначення директора Товариства.
Збори будуть проведені:
Дата: 20.08.2021 року.
Місце проведення зборів: 04205, м. Київ, проспект Оболонський, будинок 23-А.
Час початку зборів: о 10:00

Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України ч. 3 ст. 12 Закону України 
«Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупова-
ній території України» Школьній Надії Ігорівні, 10.02.1982 року народження (останнє ві-
доме місце проживання АР Крим, смт Азовське, вул. Жовтнева, 5) необхідно з’явитися 
07.07.2021 о 10:00 годині до заступника начальника відділу прокуратури Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя Копійки К. В. за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 
24, каб. 406 для вручення повідомлень про підозру, а також для участі в проведенні 
слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 12020010000000163 від 
12.11.2020, яке розслідується за ч. 1 ст. 438 КК України.

Одночасно роз’яснюю, що згідно ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик 
слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без 
поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголоше-
ний у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупо-
ваній території України, території держави, визнаної Верховною Радою України держа-
вою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування 
чи спеціального судового провадження.
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Вкрадену картину Пікассо шукали дев’ять років
МИСТЕЦТВО. Поліція Греції 

знайшла картину Пабло Пікас-
со «Голова жінки», яку вкрали у 
2012 році з Національної худож-
ньої галереї Афін. Поліція пові-
домляє, що за крадіжку цього 
твору та ще однієї картини ні-
дерландського художника Піта 
Мондріана «Вітряний млин» бу-
ло заарештовано 49-річного бу-
дівельника.  

Дев’ять років тому на викра-
дення цих творів мистецтва зло-
чинцю знадобилося лише сім 
хвилин, за які він встиг виріза-
ти картини з рамок. Грабіжник 
вкрав ще картину  італійського 
художника XVI сторіччя Гульєль-
мо Каччі. Але під час викраден-
ня робота була дуже пошкодже-
на, тому він спустив її в унітаз.  

Грецька поліція поновила роз-
слідування про викрадення кар-
тини у лютому 2020 року, як ста-
ло зрозуміло, що робота «Голо-
ва жінки» вартістю близько 17 
мільйонів євро, не з’являлася 
на чорному ринку творів мисте-
цтва, а отже, ймовірно, залиша-
ється в країні.  Міністр культу-
ри Греції Ліна Мендоні заявила 
журналістам, що викрадену кар-
тину Пікассо неможливо прода-
ти, оскільки на її звороті був на-
пис французькою, зроблений 
самим художником: «Для грець-
кого народу на знак пошани від 
Пікассо». «Голова жінки», на 

якій зображено кохану художни-
ка Дору Маар, було написано в 
1939 році, і в 1949-му Пабло Пі-
кассо передав картину галереї в 
Греції як нагороду за опір нацис-
там у роки Другої світової війни. 

Під час пресконференції 
представники грецької полі-
ції повідомили журналістам, що 
49-річний підозрюваний зізна-
вся в злочині, та розповіли, що 

він виношував свій план пів ро-
ку. Протягом цього часу він що-
дня спостерігав за пересуван-
ням охоронців та персоналу га-
лереї, досконало вивчив робо-
ту камер спостереження, які не 
охоплювали всі приміщення га-
лереї. 9 січня 2012 року підо-
зрюваний спровокував сигнал 
тривоги в одній частині музею і 
так відволік увагу охорони, а сам 

встиг за лічені хвилини вирізати 
картини з рамок в іншому залі 
та залишити приміщення. Полі-
ція також повідомила, що про-
тягом дев’яти років підозрюва-
ний зберігав картини у своєму 
будинку і не збирався продава-
ти. Однак нещодавно він пере-
ховав їх в гірській ущелині непо-
далік Афін, де їх у задовільному 
стані  знайшла поліція. 

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

Бельгія — чемпіонка  
з вакцинації

ЩЕПЛЕННЯ. Бельгія, де проживає 11 мільйонів чоловік, ліди-
рує серед країн-членів ЄС за темпами вакцинації. На сьогодні три 
чверті бельгійців отримали перше щеплення, а 42 відсотки з них 
щеплено повністю. Ці результати особливо вражають з огляду на 
той факт, що старт кампанії з вакцинації взимку в Бельгії був не 
надто вдалим через істотні затримки з поставкою вакцин. Проте 
навесні ситуація змінилася. Можливо, через те, що серед населен-
ня регіону Фландрії існувала широка підтримка вакцинації. Згідно 
з останніми даними, нині 79% дорослих у Фландрії отримали при-
наймні одну дозу вакцини.  Цей показник становить майже 95% 
для людей старших 65 років, а в деяких містах він сягає 100%.

У Бельгії, як і в більшості західних країн, дискусія довкола вакци-
нації перейшла від проблеми поставок вакцини до готовності насе-
лення вакцинуватися. «Уряд від самого початку залишив громадя-
нам право вирішувати, вакцинуватися чи ні, і не надто наполегливо 
переконував нерішучих», — розповіла лікарка Каролін Поелс з уні-
верситету Антверпена. На її думку, поважаючи сумніви громадян 
та залишаючи їм право вибору, можна переконати тих, хто вага-
ється. Успіх Бельгії також пов’язаний із практичним підходом уряду 
до проведення вакцинації. «Кожен громадянин отримує запрошен-
ня із часом і датою вакцинації, ми відкрили мережу центрів вакци-
нації, щоб кожен громадянин міг знайти такий центру в радіусі що-
найбільше 10 кілометрів від свого помешкання. А лікарі, фарма-
цевти та представники громадянського суспільства спільними зу-
силлями намагаються переконати у важливості вакцинації всіх, хто 
має сумніви», — сказав  міністр охорони здоров’я Фламандського 
регіону Воутер Беке.

Підозрюваний зберігав картини у своєму будинку і не збирався продавати
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ВІДКРИТТЯ. Вчені визначи-
ли людину, яку на сьогодні мож-
на вважати нульовим пацієнтом, 
від якого почалася епідемія чуми 
у Європі, повідомляє ВВС.  Згід-
но з новими дослідженнями, чо-
ловік, що помер понад п’ять ти-
сяч років тому в Латвії, був зара-
жений найбільш раннім із відо-
мих штамів цієї хвороби.

Епідемія чуми охопила Євро-
пу в 1300-х роках, знищивши 
майже половину населення. Піз-
ніше хвилі епідемії продовжува-
ли регулярно з’являтися протя-
гом кількох століть і спричинили 
смерті мільйонів людей. 

Останки чоловіка, якого вва-
жають нульовим пацієнтом епі-
демії чуми, були знайдені на міс-
ці поховання часів неоліту на те-

риторії сучасної Латвії біля річки 
Салац, яка впадає в Балтійське 
море. «На сьогодні це найстарі-
ша ідентифікована жертва чу-
ми, яку ми знаємо», — сказав 
доктор Бен Краузе-Кіора з уні-
верситету міста Кіль у Німеччи-
ні. Вченим вдалося секвенува-
ти ДНК з кісток і зубів останків 
чотирьох осіб у похованні. Во-
ни протестували їх на наявність 
бактерій та вірусів. Дослідни-
ки були вражені, коли виявило-
ся, що чоловік, вік якого стано-
вив приблизно двадцять років, 
хворів на чуму, викликану бак-
терією Yersiniapestis. «Радше за 
все, його вкусив якийсь гризун і 
таким чином заразив інфекцією 
Yersiniapestis», — пояснив док-
тор Краузе-Кіора.

Дослідники припускають, що 
давній штам чуми виник при-
близно 7 тисяч років тому, ко-
ли у Центральній Європі поча-
ло з’являтися сільське господар-
ство. Вони вважають, що бак-
терія могла епізодично переда-
ватися від тварин до людей, не 
спричинюючи масштабних спа-
лахів хвороби. З часом штам 
більше пристосувався до орга-
нізму людини і врешті-решт пе-
реріс у форму, відому нам як бу-

бонна чума, яку переносять бло-
хи. Саме бубонна чума спусто-
шила міста і села середньовіч-
ної Європи. 

Гіпотеза про те, що ранні шта-
ми чуми поширювалися повіль-
но, може поставити під сумнів 
теорії про розвиток людської ци-
вілізації в Європі та Азії. А також 
теорію про те, що ця хвороба 
спричинила значний спад насе-
лення в Західній Європі напри-
кінці епохи неоліту.

«Чумний лікар» став символом епідемій у середньовічній 
Європі

Поліція Нідерландів 
перехопила рекордну 
партію кокаїну

ЗЛОЧИННИЙ СВІТ. На фермі поблизу аеропорту міста Ам-
стердам поліція вилучила близько трьох тонн кокаїну та 11,3 
мільйона євро готівкою. Нідерландські правоохоронці заяви-
ли, що наркотики та гроші належать наркокартелю з Південної 
Америки, повідомляє видання Brussels Times. Вилучити велику 
партію кокаїну та готівки вдалося завдяки проведеній операції, 
спільно спланованій силовими органами кількох країн. 

Було заарештовано двох підозрюваних, знайдено зброю та 
боєприпаси. Окрім цього, були конфісковані предмети розкоші. 
Як повідомляє поліція Нідерландів, на стінах будинку, де відбу-
лася облава, були розвішані плакати з персонажами культового 
фільму «Хрещений батько». «Там ми знайшли усі можливі атри-
бути, які зображуються у фільмах та серіалах про південноаме-
риканський світ наркоторгівлі та життя наркобаронів», — сказав 
представник поліції.

За оцінками правоохоронних органів Нідерландів, вилучену 
партію кокаїну оцінюють у 195 мільйонів євро. На сьогодні вона є 
найбільшою серед тих, які досі вдалося вилучити у країні. 

Чума існувала ще п’ять тисяч років тому
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