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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 8 липня 2021 року
USD 27.2993 EUR 32.291 RUB 3.6768 / AU 49357.95 AG 720.32 PT 30109.76 PD 77837.95

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

Уповноважений із захисту державної мови про її 
застосування під час міжнародних спортивних заходів, 
про своєрідну спортивну дипломатію

Ще одне визнання 
агресії

ДИПЛОМАТІЯ. Літня сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ 
ухвалила термінову резолюцію «Щодо дестабілізуючого наро-
щування військової присутності РФ поблизу України, в тимча-
сово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севасто-
поль, Україна, Чорному морі та Азовському морі». Документ іні-
ціювала Постійна делегація Верховної Ради в ПА ОБСЄ.

Схвалення цієї резолюції вкотре підтвердило єдність міжнарод-
ної спільноти в засудженні російської агресії проти України та ви-
знає загрозу європейській безпеці, яку становить нарощування 
російської військової присутності в регіоні, йдеться у відповідному 
коментарі вітчизняного зовнішньополітичного відомства.

Коментуючи ухвалення резолюції ПА ОБСЄ, міністр закор-
донних справ Дмитро Кулеба заявив: «Це важливий внесок у 
міжнародні зусилля з подолання кризи європейської безпеки, 
яку спричинила збройна агресія Росії проти України. Документ 
сприяє виконанню попередніх резолюцій Асамблеї та фіксує, що 
агресія Росії проти України грубо порушує основоположні прин-
ципи ОБСЄ».

ТАРАС КРЕМІНЬ:

ЦИФРА ДНЯ

2 млрд грн
коштуватиме Мінекономіки 

докапіталізація «Експортно-кредитного 
агентства» і перезапуск його діяльності  

«Кожен громадянин на 
міжнародних змаганнях 

— приклад професійності, 
спортивної майстерності, 

гордості та поваги  
до своєї мови  

та держави».

За тиждень  
укладено 322 угоди  
на ринку землі

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр-міністр Денис 
Шмигаль наголосив, що ця реформа — одне з найбільших 
досягнень за роки незалежності
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У Черкасах хочуть 
системно підійти 
до  забезпечення 
якісних і зручних 
міських перевезень

ТРАНСПОРТ

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення 
змін до переліку центральних органів виконавчої влади, 
інших державних органів, відповідальних за виконання 
зобов’язань, що випливають із членства України в 
міжнародних організаціях»

ЦИТАТА ДНЯ

Автоматичного списання коштів із рахунків боржників не буде
РОЗ’ЯСНЕННЯ. Відповід

но до наказу Міністерства юс
тиції від 23.03.2021 № 1061/5, 
яким внесено зміни до нака
зу від 16.04.2019 року № 1203/5 
«Про затвердження Порядку 
автоматизованого арешту ко
штів боржників на рахунках у 
банках за виконавчими прова
дженнями про стягнення алі
ментів», постанови про арешт/
зняття з арешту коштів на ра
хунках боржників державні та 

приватні виконавці мають змогу 
направляти до банків через Ав
томатизовану систему виконав
чого провадження (АСВП) без 
обмежень за категоріями стяг
нення.

Так реалізовано технічні змі
ни інформаційної взаємодії ви
конавців із банками за допомо
гою АСВП. Нині взаємодія між 
виконавцями і банками відбува
ється в електронному вигляді, а 
не тільки поштовим зв’язком.

Уявімо, що хтось не сплатив 
штраф за порушення правил 
дорожнього руху або комуналь
ні послуги чи заборгував вам 
кошти (аліменти чи заробітну 
плату). Цей факт спочатку має 
підтвердити своїм відповідним 
рішенням суд або інший орган 
(посадова особа). Якщо борж
ник так і не повертає кошти — 
до справи береться Державна 
виконавча служба або приват
ні виконавці. Вони можуть аре

штувати кошти на банківських 
рахунках боржника. Саме про
цедуру комунікації між вико
навцями та банками було спро
щено.

ДП «Національні інформацій
ні системи» доопрацьовує про
грамне забезпечення АСВП. 
Потім банки повідомлятимуть 
в електронному режимі не ли
ше факт наявності банківських 
рахунків у боржника, а  їхні но
мери та суми залишків на них. 

Тобто з’явиться змога наклада
ти арешт винятково на один ра
хунок боржника в одному бан
ку. А не на всі його рахунки в 
різних банківських установах, 
як нині. Тож коштами на не
арештованих рахунках власник 
зможе розпоряджатися вільно. І 
про автоматичне списання всіх 
коштів не йдеться.

Усе це, пояснюють у Мін’юсті, 
можливо лише в разі відкриття 
виконавчого провадження.
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

СУДОВА ПОВІСТКА  
про виклик до суду у кримінальному провадженні

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в судо-
ве засідання на 19.07.2021 року на 09-00 год. обвинуваченого Тофана Сер-
гія Сергійовича, 13.07.1983 року народження, зареєстрованого за адресою:  
с. Воєводське Арбузинського району Миколаївської області, вул. Набережна 
, буд. 103, який мешкав за адресою: м. Южноукраїнськ Миколаївської облас-
ті, вул. Дружби народів, 6/18, для участі у продовженні розгляду криміналь-
ного провадження № 486/939/16-к по обвинуваченню Тофана Сергія Сергі-
йовича у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191,  
ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 ККУ.

Розгляд даного кримінального провадження відбудеться в приміщенні 
Южноукраїнського міського суду за адресою: вул. Дружби народів, 3-«А», 
головуючим суддею Савіним О. І.

Вам необхідно з’явитися на вказані дати та час для участі у розгляді да-
ної справи.

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість 
з’явлення до суду.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138 КПК 
України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рі-

шення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха

або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслі-

док відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з

лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей 
заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або сер-
йозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на ви-

клик. 
Наслідки неприбуття за викликом суду:
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, 

цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслід-
ки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, проку-
рора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 
КПК України,цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представни-
ків — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта 
— статтею 327 КПК України.

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матері-
али кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань № 52018000000000215 від 14 березня 2018 року за 
обвинуваченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Веду-
ти Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Ухвалою Вищого антикорупцій-
ного суду від 02 лютого 2021 року постановлено здійснювати спеціаль-
не судове провадження у кримінальному провадженні за обвинувачен-
ням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Во-
лодимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 5 ст. 191 КК України. 

У зв’язку з чим Голобородько Ігор Валентинович, громадянин Укра-
їни, 26.06.1975 року народження, уродженець м. Жовті Води Дніпро-
петровської області, зареєстрований та останнє відоме місце  прожи-
вання: вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 
52210, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судове засі-
дання, яке відбудеться 21 липня 2021 року о 15 годині 00 хвилин у при-
міщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 
41, телефон +380-44-585-59-51), та Ведута Ігор Володимирович, грома-
дянин України, 29.10.1963 року народження, уродженець м. Жовті Во-
ди Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє відоме місце  
проживання: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А, м. Жовті Води, Дніпро-
петровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викли-
кається в судове засідання, яке відбудеться 21 липня 2021 року о 15 
годині 00 хвилин у приміщенні 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 ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні. 
Справа 591/2758/17, провадження 11-кп/816/432/21.

Сумський апеляційний суд, в порядку ст. ст. 297-5, 323 КПК України, 
викликає обвинуваченого Вакала Максима Анатолійовича, 09.09.1984 
року народження (останнє відоме місце проживання та реєстрації: вул. 
Газети «Правда» (Бельгійська), буд. 23, кв. 16, м. Суми) для участі в апе-
ляційному розгляді кримінального провадження за апеляційною скар-
гою прокурора у кримінальному провадженні Зражевського А. Ю. на 
ухвалу Зарічного районного суду м. Сум від 15.12.2020, якою обвину-
вальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням Вакала 
Максима Анатолійовича у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191; ч. ч. 1, 2 ст. 366 КК України, повернено 
прокурору для приведення його у відповідність з вимогами КПК України 
в судове засідання, яке відбудеться 13 липня 2021 року о 15-00 годині 
в приміщенні Сумського апеляційного суду за адресою: вул. Г. Кондра-
тьева, 28, м. Суми. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду 
передбачено ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття особи на виклик 
суду передбачено ст. ст.139, 323 КПК України.

Кримінальне провадження буде розглядатись колегіальним складом 
суду у складі: головуючого судді Рунова В. Ю., суддів Філонової Ю. О., 
Левченко Т. А.

ПОВІСТКА 
про виклик Жукової В. В.

Жукова Вікторія Вікторівна, 23.02.1987 р.н., останнє відоме місце ре-
єстрації та проживання: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Герцена, 32, 
кв. 50,  на підставі ст.ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися 13.07.2021 о 09:00 до старшого слідчого-криміналіста слід-
чого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької об-
ласті) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях майора Авєріна П. Є., 
за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Морських Десантни-
ків, 20, для вручення повідомлення про підозру у кримінальному про-
вадженні № 22019050000000230, внесеному до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань 22.10.2019, за ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 14.07.2021 о 09:00 для допиту в 
якості підозрюваного та проведення інших процесуальних дій.

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

Втрачене посвідчення учасника ліквідації аварії  
на Чорнобильській АЕС  

серія А № 211115с, видане на ім’я Парілова Олександра Павловича, 
вважати недійсним.

Приватним нотаріусом Дніпровського міського округу Насобіною Т. В. 
заведено спадкову справу після померлого 08 квітня 2021 року 
Гелюти Миколи Антоновича, 14 грудня 1954 року народження. 

Всім зацікавленим особам просимо звертатись за адресою: м. Дніпро, 
Донецьке шосе, буд. 7.

Втрачене свідоцтво про право власності на 36/100 ч. кв. 28 в будинку 20а 
на вулиці Героїв Дніпра в м. Київ, видане Державним комунальним 

управлінням житлового господарства Мінського району м. Києва 30.12.1996  
наказ № 692 на Ковальову Ніну Андріївну, вважати недійсним.

Центральним районним судом м. Миколаїв у складі головуючого судді Мама-
євої О. В., суддів Гуденко О. А. та Алєйнікова В. О. здійснюється спеціальне судо-
ве провадження № 325/371/17 щодо обвинувального акта, складеного за результа-
тами спеціального досудового розслідування обставин кримінального провадження  
№ 22015150000000007, за обвинуваченням Калініна Олексія Олександровича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.258-3 КК України.

У судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду  
м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. 11 (засоби зв’язку 
0512-53-31-06, електронна адреса inbox@ct.mk.court.gov.ua) 14 год. 00 хв. 14 липня 
2021 року, 11 год. 30 хв. 14 вересня 2021 року, 14 год. 00 хв. 27 вересня 2021 року ви-
кликається обвинувачений Калінін Олексій Олександрович, 28 серпня 1984 року наро-
дження, громадянин України, останнє відоме місце проживання в Україні: м. Микола-
їв, вул. Володарського, 2, кв. 27

Явка обвинуваченого є обов’язковою. У разі наявності поважних причин, через які 
обвинувачений не може з’явитися у судове засідання, він зобов’язаний заздалегідь по-
відомити суд про неможливість з’явлення та про поважні причини неявки.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про ухвалення слідчим суддею 

рішення про здійснення спеціального 
досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Рахівського ра-
йонного суду Закарпатської області Ємчу-
ка В. Е. від 02.07.2021 (унікальний номер 
судової справи в Єдиному реєстрі судо-
вих рішень № 305/131/18) надано дозвіл 
на здійснення спеціального досудового 
розслідування стосовно підозрюваного 
Дячука Івана Михайловича у криміналь-
ному провадженні № 12018070140000082 
від 22.01.2018.

Адмінколегією Північного ОТВ АМКУ 
прийнято Рішення 

від 12.05.2021 № 60/39-р/к у справі 
№ 60/64-р-02-02-17, яким дії ТОВ «Компанія 
Краснотал» (38907915) та ТОВ «Грангард» 

(38907957) визнано порушенням ЗЕК, 
передбаченого п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 с. 6 

ЗУ «Про захист економічної конкуренції», 
у вигляді вчинення антиконкурентних 

узгоджених дій, які стосуються спотворення 
результатів торгів.

З детальним текстом Рішення можна 
ознайомитись на офіційному веб-сайті 
Північного ОТВ АМКУ за посиланням 

https://northmtv.amcu.gov.ua/npas/
rishennya-34.

Південним міжобласним територіальним 
відділенням Антимонопольного 

комітету України, 
у зв’язку із неможливістю вручення 
вимоги № 65-02/2435 від 22.06.2021 

про надання інформації 
ТОВ «Спецмонтаж Бао» 

(вул. Марсельська, буд. 2 Б, 
м. Одеса, 65069, 

ідентифікаційний код — 42951064) 
за місцезнаходженням, вказана вимога 

розміщена на офіційному веб-сайті 
АМКУ (http://www.amcu.gov.ua).
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В Індії продавали солону воду  
під виглядом вакцини

ШАХРАЙСТВО. Понад дві ти
сячі людей у Індії стали жертва
ми широкомасштабної афери 
з продажу підробленої вакцини 
проти коронавірусу. Правоохо
ронці вже заарештували лікарів 
і медичних працівників, причет
них до цієї злочинної схеми. 

Під час слідства було вста
новлено, що у фінансовому цен
трі міста Мумбаї провели що
найменше 12 кампаній із вакци
нування, в яких використовува
ли підроблену вакцину. Як зая
вив представник поліції Мумбаї 
Вішал Тхакур, замість вакцини 
шахраї вводили людям солону 
воду. За його словами, близь
ко 2,5 тисячі людей стали жерт
вами фейкової вакцинації. Зага
лом на цій оборудці її організато
ри заробили до 28 тисяч дола
рів. За словами Вішала Тхакура, 
поліція заарештувала лікарів, які 
працювали в лікарні, де виго
товляли підроблені сертифікати 
вакцинації, і які надавали ампу
ли з солоною водою та шприци. 

Нині за підозрою в шахрайстві, 
замаху на вбивство, злочинній 
змові та за іншими звинувачен
нями заарештовано14 осіб. 

Індійські правоохоронці поча
ли розслідувати цю справу піс
ля того, як у кількох жертв шах
райської вакцинації виникли пі

дозри щодо отриманих серти
фікатів, і вони повідомили про 
це в поліцію. Один із потерпілих 
розповів, що жоден із вакцино
ваних не мав ніяких симптомів 
після щеплення і що платити за 
вакцину треба було готівкою. Ці 
факти викликали в нього підо

зру, тому він вирішив звернути
ся до поліції.

Друга хвиля епідемії, яка 
уразила Індію у квітні і трива
ла до червня, виявилася осо
бливо нищівною, забравши 
життя десятків тисяч людей по 
всій країні.  Після досягнення 
піку в травні кількість щоден
них випадків почала поступово 
зменшуватися, послаблюючи 
тиск на медичну систему краї
ни і даючи змогу владі активі
зувати зусилля з вакцинації. У 
червні прем’єрміністр Індії На
рендра Моді оголосив про цен
тралізовану кампанію з вакци
нації, за якої переважну час
тину доз вакцини надавати
ме центральний уряд у регіони 
безкоштовно. Дуже швидко в 
країні вдалося досягти рекорд
них темпів вакцинації — до 8 
мільйонів щеплень на день. 
Нині понад 62 мільйони людей 
— близько 4,5% населення Ін
дії — повністю вакциновано, 
повідомляє CNN. 

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

Господаря покарали за те, 
що не дбав про своїх овець

ПРАВА ТВАРИН. Фермера з Нової Зеландії засудили за жорстоке 
поводження з вівцями до дев’яти місяців домашнього арешту й 150 го
дин громадських робіт згідно із законом про захист тварин. У суді було 
доведено, що через його недбальство й недостатній догляд довелося 
усипити 226 овець. Фермер погано їх годував і не лікував. Окрім пе
ребування під домашнім арештом, йому також заборонили мати свій
ських тварин протягом чотирьох років. Підсудний Беван Скотт Тейт 
визнав свою провину, хоч адвокат заявив у суді, що його підзахисний 
страждав на депресію, тому й не міг належно піклуватися про овець. 

Ферма Бевана Скотта Тейта розташовується на півдні країни. 
Уперше вона потрапила в поле зору влади у 2019 році, коли інспек
тори виявили там кілька мертвих овець. Решта тварин мала висна
жений вигляд і потерпала від укусів мух та ґедзів, вовна на вівцях 
звалялася, бо її не стригли протягом тривалого часу. Інспектори 
наказали фермеру виправити ситуацію. Але наступні перевірки за
свідчили, що стан справ лише погіршився. Внаслідок цього ветери
нарам довелося усипити згадану вище кількість овець. Решту тва
рин перевезли на інші ферми. Представник з питань захисту тва
рин міністерства легкої промисловості Нової Зеландії Грей Гаррі
сон сказав журналістам, що подібні випадки у країні трапляються 
нечасто. «Більшість фермерів поводиться зі своїми тваринами на
лежно, а недбальство Бевана Тейта щодо своїх підопічних було од
ним із найгірших, які нам доводилося бачити протягом доволі три
валого часу», — цитує ВВС слова чиновника.

Тваринництво — важлива галузь економіки Нової Зеландії. У 
країні налічується близько 26 мільйонів овець у співвідношенні до 
п’яти мільйонів населення.

ДОВКІЛЛЯ. Владі Парижа 
загрожує судовий позов через 
виникнення загрози здоров’ю, 
спричиненою викидами токсич
них часток свинцю, які потра
пили в повітря під час пожежі 
на даху Собору Паризької Бо
гоматері. Заявники звинувачу
ють владу у грубому недбаль

стві через те, що люди продо
вжують жити в місті й зазнава
ти при цьому шкідливого впливу 
свинцю. Під час пожежі 15 квітня 
2019 року в повітря над столи
цею Франції потрапили 400 тонн 
свинцю. Під час моделюван
ня схеми поширення шкідливих 
осадів, проведеного у 2019 ро

ці, з’ясувалося, що токсичні час
тинки розлетілися від місця по
жежі в радіусі до 50 кілометрів.

Адвокати двох паризьких ро
дин, чиї діти, як стверджується, 
постраждали від впливу свин
цевого пилу, який виявили в бу
динках і школах, а також асоці
ації охорони здоров’я та проф

спілки, заявляють, що влада 
піддає ризику життя людей, не 
реагуючи на забруднення свин
цем. «Незважаючи на масшта
би пожежі й наявність інфор
мації про ризики забруднення, 
влада не вживала жодних захо
дів протягом трьох місяців після 
пожежі», — йдеться в судовому 
позові, повідомляє AFP.

Площу перед Собором Па
ризької Богоматері, де трива
ють реставраційні роботи, за
крили для відвідувачів у травні 
цього року після того, як виміри 
показали високий ступінь кон
центрації токсичних частинок 
свинцю. Через кілька місяців 
після пожежі міська влада на
казала провести глибоку чист
ку шкіл в районах, що розташо
вуються поруч із собором. Од
нак у скарзі йдеться про те, що 
міська влада й мер Парижа Енн 
Ідальго приховували від дирек
торів шкіл інформацію про ре
альний стан речей із рівнем за
бруднення. 

Шахраї проводили вакцинування, використовуючи 
підроблену вакцину
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В Ісландії знайшли ідеальний баланс 
між роботою та відпочинком

СУСПІЛЬСТВО. У 2015—2019 роках уряд Іс
ландії та міська влада Рейк’явіка провели експе
римент, щоб з’ясувати, як впливатиме на праців
ників скорочення тривалості робочого тижня до 
чотирьох днів. В експерименті взяли участь по
над дві тисячі працівників із дошкільних началь
них закладів, офісів, лікарень, соціальних уста
нов. Це становить близько 1% працездатного на
селення країни. 

Результати дослідження засвідчили, що екс
периментальний чотириденний робочий тиж
день мав надзвичайний успіх. Працівники під час 

експерименту отримували таку саму платню, як і 
за п’ятиденний робочий тиждень, при цьому про
дуктивність праці на більшості робочих місць не 
змінилася або навіть зросла. Робітники повідо
мили, що відчували менший стрес, стали більше 
часу проводити з родиною, займатися улюбле
ним хобі й домашніми справами. 

Підсумки експерименту змусили профспілки 
переглянути робочі години. І відтепер 86% насе
лення Ісландії, яке працює, перейшло на корот
ший робочий тиждень за ту саму платню, або не
забаром отримає таке право, повідомляє AFP. 
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omМіську владу Парижа 

звинувачують у злочинному 
недбальстві
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