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Закон України
«Про Державну
програму
авіаційної безпеки
цивільної авіації»

ЦИФРА ДНЯ

Альянс надійно
тримає зобов’язання 

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. Генеральний секретар НАТО Єнс
Столтенберг підтвердив, що Україна і надалі залишається на
порядку денному Альянсу. Таку заяву він зробив під час зустрічі
з віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлан-
тичної інтеграції Іванною Климпуш-Цинцадзе, яка перебувала
з візитом у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

Трагічний інцидент, який стався на окупованій частині Дон-
басу з членами СММ ОБСЄ, засвідчив погіршення там безпе-
кової ситуації, повідомляє УНІАН. Тому союзники вкотре
закликають російську сторону виконати свої зобов’язання за
мінськими угодами. Вони підтвердили свою незмінну підтримку
суверенітету й територіальній цілісності України в межах її між-
народно визнаних кордонів. 

Урядовець взяла участь і в засіданні Комісії Україна — НАТО,
під час якого партнери з Альянсу підтвердили, що протягом по-
точного року відбудеться візит до України членів Північноатлан-
тичної ради.

ЦИТАТА ДНЯ

Павло Розенко:
«Що більше буде

безпідставних
розмов, то менше
шансів провести
будь-яку пенсійну

реформу в
парламенті».

Віце-прем’єр-міністр вкотре про відсутність вимоги про
підвищення пенсійного віку у Меморандумі з МВФ 
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СКАНДАЛ

Президента
ПАРЄ Педро
Аграмунта
звинувачують 
у корупції

Куди нам подітися
від Чорнобиля

ДЕНЬ СУМУ. Чергові роковини атомної катастрофи мають
спонукати до пошуку альтернативних джерел енергії 
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1 583 827
переселенців з Донбасу і Криму взято на

облік у структурних підрозділах
соцзахисту населення обласних і

Київської міської держадміністрацій

За кордоном краще?
ТРУДОВА МІГРАЦІЯ. Проблема відпливу кваліфікованої і некваліфікованої робочої сили 
з України — значно серйозніша загроза, ніж може здатися на перший погляд

Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»

Знайомий черкащанин із су-
сіднього будинку, за фахом

інженер-будівельник, утратив-
ши надію знайти прийнятну ро-

боту, яка б давала змогу утри-
мувати родину, поїхав на заро-
бітки до Польщі, де шліфує
деталі до автомобілів на одному
з підприємств. Картина, на
жаль, дуже знайома, адже і в
багатьох інших містах і селах

України з роботою великі про-
блеми. 

Масштаби міграції вражають.
Наприклад, Угорщина розши-
рює кількість вакансій для тру-
дових мігрантів на кілька
десятків тисяч. Чехія, де вже

працюють сотні тисяч україн-
ців, також створює багато до-
даткових робочих місць. Проте
головним імпортером україн-
ських працівників, безсумнівно,
стала Польща. Якщо у 2015 році
тут працювало близько мільйо-

на українців, то торік для на-
ших робітників було відкрито
ще 900 тисяч робочих віз, іще
мільйон Союз підприємців
і роботодавців Польщі за-
планував видати ниніш-
нього року. 5
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ЗАЯВА 
про екологічні наслідки будівництва елеваторного комплексу  

за адресою вул. Транспортна, 19 в м. Кролевець Сумської області  
ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод».

Майданчик будівництва елеваторного комплексу, розташований в західній частині м. Кролевець Сумської 
області за адресою вул. Транспортна, 19 та обмежений:

- з північної та західної сторін — частково орними землями;
- з південної сторони — територією діючих підприємств;
- зі східної сторони — вулицею Транспортна і діючим Кролевецьким комбікормовим заводом. 
Майданчик розташований на території колишніх городів жителів м. Кролевець, вільний від промисло-

вої та житлової забудови. Найближча житлова забудова перебуває на відстані 125 м на північ від крайньо-
го джерела викидів (їдальня).

У районі розміщення проммайданчика відсутні пам’ятники архітектури і історії, заповідники і дендропар-
ки. У межах даного об’єкта цінні види лікарських рослин, а також місця розміщення звірів і птахів відсут-
ні. Заповідні зони, шляхи міграції птахів і тварин, водойми і водостоки, популяції і місця зростання рідкіс-
них і зникаючих видів рослин, занесених в Червону книгу України, на земельній ділянці для улаштування 
запроектованого об’єкта відсутні. Даний об’єкт не обмежує використання рослинних і тваринних ресурсів.

Проектований елеваторний комплекс ємністю 60,0 тис. т передбачений для приймання зернових після 
збирання, обробки і зберігання.

Склад елеваторного комплексу
Елеваторний комплекс складається з комплексу будівель і споруд для зважування, приймання, сушки, 

очищення і зберігання зернових, транспортних систем, а також допоміжних будівель і споруд.
Розрахунковий період роботи зернового складу 315 діб на рік. 
Технологічний процес на зерновому складі повністю автоматизований.
Водопостачання здійснюється від центральних мереж міста.
Каналізування — у локальні очисні споруди.
Для запобігання впливу на Ґрунти та геологічне середовище передбачені заходи щодо водозниження під-

земних вод, вертикального планування території з відводом дощових стоків у відстійники.
Відходи на проммайданчику розміщуються тимчасово до вивезення спеціалізованою організацією відпо-

відно до класу небезпеки згідно з вимогами діючого законодавства. 
Ультразвук, електромагнітні хвилі, що іонізують випромінювання й інші фактори в процесі виробничої ді-

яльності не виникають.
У проекті прийняті технологічні рішення, що забезпечують виконання необхідних норм і правил й обмеж-

уючий негативний вплив на екологічне середовище перебування людини й біоту.
Джерелами потенційного впливу планованої діяльності на атмосферне повітря є: аспіраційні системи, си-

лоси для зберігання зерна, бункери відходів, місця приймання зерна з автомобільного транспорту та пере-
вантаження на автомобільний транспорт, зерносушарки, топкові, їдальня, відкрита автостоянка.

Усього проектованих джерел викидів — 36.
В атмосферу викидаються наступні забруднюючі речовини: пил зерновий, азоту діоксид, вуглецю оксид, 

зважені речовини, ангідрид сірчистий, акролеїн, спирт етиловий, кислота оцтова, ацетальдегід, пил борош-
на, парникові гази (діоксид вуглецю, діазоту оксид, метан, НМЛОС).

Валовий викид складатиме — 1486,6289 т/рік з урахуванням парникових газів.
Результати виконаного розрахунку показали, що максимальні приземні концентрації забруднюючих ре-

човин не перевищують ГДК на межі житлової забудови та нормативної СЗЗ. Викиди в атмосферу носять ло-
кальний характер і забезпечують задовільний стан навколишнього середовища в районі розміщення про-
ектованого об’єкта.

Заходи, розроблені в проекті, дозволяють зберегти екологічну рівновагу в районі розміщення проекто-
ваного об’єкта, знижують до мінімуму вплив негативних факторів, що впливають на ґрунт, рослинність, по-
вітряний простір, водні ресурси й інші компоненти природного середовища при експлуатації проектовано-
го об’єкта.

При дотриманні правил експлуатації обладнання та техніки безпеки проектований об’єкт не буде чинити 
негативного впливу на клімат і мікроклімат, ґрунти, водне середовище, рослинний і тваринний світ, заповід-
ні об’єкти, навколишнє соціальне середовище (населення) та навколишнє техногенне середовище.

Суддя Херсонського міського суду Херсонської 
області Хайдарова І. О. повідомляє про слухання ци-
вільної справи за позовною заявою Товариства з об-
меженою відповідальністю «Фінансова компанія Єв-
ропейська агенція з повернення боргів» до Романен-
ко Наталії Сергіївни про стягнення заборгованості за 
кредитним договором, яке відбудеться 31.05.2017 
року о 10.20 годині за адресою: м. Херсон, вул. Мая-
ковського, 6/29, каб. 807, та викликає до суду відпо-
відачку Романенко Наталію Сергіївну.

У разі неявки в судове засідання відповідачки 
справа буде розглядатися у вашу відсутність.

Публічне акціонерне товариство «МАРФІН БАНК» 

оголошує тендер по вибору компанії  

для забезпечення фізичною охороною:

Доброславського відділення №14; касового вуз-

ла Центрального відділення у м. Одесі; Центрального 

відділення у м. Одесі та Одеських відділень №9, №12, 

№15, №25, №44.

Умови проведення тендеру розміщені на сайті:  

www.marfinbank.ua

Білоцерківський міськрайонний суд (09100, м. Біла 
Церква, вул. Першотравнева, 4-а, 1-й поверх, зал судо-
вого засідання № 6, суддя Цуранов А. Ю.) викликає до су-
ду відповідачку Жмуцьку Олену Броніславівну по цивіль-
ній справі за позовом Ващенко Віти Олегівни до Жмуць-
кої Олени Броніславівни про визнання особи такою, 
що втратила право користування житловою площею на 
16.05.2017 року о 09 годині 10 хвилин.

У разі неявки в судове засідання справа буде розгля-
нута за вашої відсутності на підставі наявних у ній до-
казів.

З опублікуванням у пресі оголошення про виклик, від-
повідачка вважається повідомленою про час та місце 
розгляду справи згідно з вимогами ст. 74 ЦПК України.

Дубенський міськрайонний суд (м. Дубно, вул.  
Д. Галицького, 22) викликає в судове засідання на 15 
год. 00 хв. 12 травня 2017 року як відповідача Ігнатік 
Дмитра Володимировича по справі за позовом Луза-
кової Марії Геннадіївни, третя особа: Орган опіки та 
піклування Дубенської міської ради, про визначен-
ня місця проживання дитини та стягнення аліментів.

В разі неявки відповідача в судове засідання спра-
ва буде розглянута у його відсутність на підставі на-
явних доказів.

Суддя Р. В. Ралець

Конотопський міськрайонний суд Сумської області ви-
кликає Мусієнко Оксану Анатоліївну, 1976 р.н., яка також 
діє в інтересах неповнолітнього Фесенка Андрія Вікторо-
вича, 08.12.2006 р.н., та Тютюнника Владислава Юрійови-
ча, 1997 р.н., зареєстрованих: м. Конотоп, вул. 1-Травня, 
105/1 Сумської області, як відповідачів по цивільній справі 
№ 577/488/17-ц (2/577/336/17 р.) за позовом Мусієнка Івана 
Івановича про визнання фізичних осіб такими, що втратили 
право користування житлом, яке відбудеться 12 травня 2017 
року о 8 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою:  
м. Конотоп, вул. Садова, 8 Сумської області, кабінет № 2.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута 
у відсутність відповідачів на підставі зібраних по ній доказів.

Суддя І. М. Семенюк

Броварський міськрайонний суд Київської облас-
ті викликає Романко Олега Ігоровича, 27 листопа-
да 1985 року народження, як відповідача у справі за 
позовом Романко Олександри Василівни до Роман-
ко Олега Ігоровича про стягнення аліментів, у судове 
засідання, яке призначено на 12 травня 2017 року о 
08 год. 55 хв. у приміщенні суду за адресою: Київська 
обл., м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб. № 214.

В разі вашої неявки справу буде розглянуто за на-
явними в ній матеріалами.

Суддя В. С. Сердинський

Краматорський міський суд Донецької області 
(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розгля-
дає цивільну справу за позовом ТОВ «Українська фак-
торингова компанія» до Четверікова Сергія Вікторови-
ча про стягнення заборгованості, який мешкає за адре-
сою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Асаф’єва, буд. 
8, викликається на 26 травня 2017 року о 09.30 год. 
до суду, каб. №23, для участі у розгляді справи по су-
ті (№2/234/1504/17). Відповідачу пропонується надати 
свої заперечення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття, відповідач повинен повідомити суд про причи-
ни неявки, інакше справа буде розглянута у його відсут-
ність.

Суддя Переверзева Л. І.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-

ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що 7 бе-

резня 2017 року по цивільній справі № 426/226/17 

за позовною заявою Момот Вячеслава Івановича до 

Момот Олени Євгенівни про розірвання шлюбу, було 

винесене заочне рішення про задоволення позовних 

вимог позивача.

Суддя Л. М. Осіпенко

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу активів ПАТ «КЛАСИКБАНК»

Номери лотів: Q8154b4704, Q8154b4705, Q8154b4706, Q8164b4707
Короткий опис активів в лоті Право вимоги за кредитними договорами 93202,93203, 93218, 93228 

та 93229
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону)/ електронного аукціону

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

15 травня 2017 року

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

Точний час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного  
аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http.7/torgi.fg.gov.ua:80/130153 
http://torgi.fg.gov.ua:80/130154
http://torgi.fg.gov.ua:80/130155 
http://torgi.fg.gov.ua:80/130157

Підозрюваний Норенко B. C., 09.06.1978 р.н., від-
повідно до вимог ст. ст. 134, 135, 323 КПК Украї-
ни викликається 28.04.2017 року о 10 год. 00 хв. 
до військової прокуратури Київського гарнізону 
каб. 23 за адресою: м. Київ, вул. Болбочана Петра, 
8а, для участі у процесуальних діях в рамках досу-
дового розслідування кримінальних проваджень 
№42017270320000008 за фактом вчинення держав-
ної зради та дезертирства, за ознаками криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 та ч. 1 
ст. 408 КК України.

Викликається: Компанець Вадим Миколайович, 
23.03.1984 р.н., місце проживання (перебування) та 
місцезнаходження невідоме, в судове засідання на 
28 квітня 2017 року на 09 год. 00 хв., яке відбудеть-
ся у приміщенні Шосткинського міськрайонного су-
ду за адресою: м. Шостка, вул. Свободи, 63, у справі 
№ 2/589/535/17 за позовом Компанець Миколи Ми-
хайловича до Компанець Вадима Миколайовича про 
визнання особи такою, що втратила право на корис-
тування жилим приміщенням та зняття особи з реє-
страції місця проживання.

Суддя Л. О. Стародубцева

Крижопільський районний суд Вінницької області викликає Донець Олега Михайловича, Буняк Михайла Сергійовича, 
представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Ореон-Трейд» та представника Територіального сервісного центру 
МВС 0541 м. Вінниця як відповідачів у судове засідання по цивільній справі № 127/17221/16-ц за позовом Кучинської Мари-
ни Віталіївни до Територіального сервісного центру МВС 0541 м. Вінниця, Буняк Михайла Сергійовича, ТОВ «Ореон-Трейд», 
Донець Олега Михайловича про визнання недійсним правочину та визнання права власності. Судове засідання відбудеть-
ся 24.05.2017 року об 11 год. у приміщенні Крижопільського районного суду Вінницької області за адресою: Вінницька об-
ласть, смт Крижопіль, вул. Героїв України, 23. У разі неявки відповідачів справа буде розглянута у їхню відсутність в порядку  
ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. Г. Зарічанський

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області викликає Нефедову Тетяну Володимирівну (останнє відоме місце прожи-
вання: вул. Гоголя, 47/2, кв. 49, м. Миргород, Полтавська область) як відповідачку в судове засідання по цивільній справі 541/661/17, 
провадження №2/541/521/2017 за позовом Обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства «Мирго-
родтеплоенерго» до Борблик Сергія Петровича, Нефедової Тетяни Володимирівни про стягнення заборгованості за спожиту тепло-
ву енергію.

Судове засідання відбудеться 23 травня 2017 року о 08 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: вул. Гоголя, 133,  
м. Миргород Полтавської області, головуючий суддя Андрущенко-Луценко С. В.

Явка відповідачки Нефедової Т. В. до суду обов’язкова. В разі неявки, справу буде розглянуто за її відсутності.
Відповідачка Нефедова Т. В. зобов’язана повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

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

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Питання складу Комісії з питань координації 

євроатлантичної інтеграції України
1. На часткову зміну статті 4 Указу Президента України від 8 липня 2016 ро-

ку № 296 «Питання координації євроатлантичної інтеграції України» (зі змінами, 
внесеними Указом від 4 листопада 2016 року № 488):

1) увести до складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції 
України таких осіб:

БОЙКО Наталія Андріївна — заступник Міністра енергетики та вугільної про-
мисловості України з питань європейської інтеграції

ГРАДІЛЬ Андрій Іванович — заступник Міністра фінансів України, Націо-
нальний координатор з питань співробітництва України з НАТО у сфері ресурс-
ного (фінансового) забезпечення

ДЄЄВА Анастасія Євгеніївна — заступник Міністра внутрішніх справ України 
з питань європейської інтеграції

СТОЛЯРЧУК Борис Васильович — виконуючий обов’язки Голови Державної 
інспекції ядерного регулювання України

ТУКА Георгій Борисович — заступник Міністра з питань тимчасово окупова-
них територій та внутрішньо переміщених осіб України;

2) затвердити у складі Комісії з питань координації євроатлантичної інтегра-
ції України ПРИСТАЙКА Вадима Володимировича — першого заступника Міні-
стра закордонних справ України, Національного координатора з питань співро-
бітництва України з НАТО у сфері зовнішньої політики, заступника голови Ко-
місії;

3) вивести зі складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції 
України М.Акопян, І.Діденка, Т.Кілочицьку, С.Марченка.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
24 квітня 2017 року
№ 116/2017

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 квітня 2017 р. № 251-р 
Київ

Про затвердження робочого проекту  
«ВП Запорізька АЕС.  

Реконструкція ВРП 750 кВ для підключення 
ПЛ 750 кВ «Запорізька — Каховська». 

Коригування»
1. Затвердити поданий Міністерством енергетики та вугільної промисловос-

ті робочий проект «ВП Запорізька АЕС. Реконструкція ВРП 750 кВ для підклю-
чення ПЛ 750 кВ «Запорізька – Каховська». Коригування», розроблений від-
критим акціонерним товариством «Харківський науково-дослідний та проек-
тно-конструкторський інститут «Енергопроект» та рекомендований до затвер-
дження державним підприємством «Укрдержбудекспертиза» Міністерства ре-
гіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, з 
такими техніко-економічними показниками:

вид будівництва – реконструкція
площа земельної ділянки, що відводиться під роз-
ширення ВРП 750 кВ, гектарів

– 2,8532

номінальна напруга, кВ – 750
встановлення високовольтного обладнання:
вимикач елегазовий триполюсний, комплектів – 3
роз’єднувач триполюсний з одним заземлювальним 
ножем, комплектів

– 4

роз’єднувач триполюсний з двома заземлювальни-
ми ножами, комплектів

– 2

трансформатор струму ТОГ-750(2000-4000/1А) для 
вимірювань 0,2, одиниць 

– 6

трансформатор струму ТОГ-750(2000-4000/1А) для 
вимірювань 0,2S, одиниць

– 3

трансформатор напруги, комплектів – 2
обмежувач перенапруги, одиниць – 6
реактор шунтувальний, одиниць – 4
високочастотний загороджувач, одиниць – 6
будівля БДС-2, поверхів – 2
площа забудови, кв. метрів – 990,64
будівля майстерні, поверхів – 1
площа забудови, кв. метрів – 497,3
розподільчий пункт пожежогасіння, поверхів – 1
площа забудови, кв. метрів – 27,78
будівля контрольно-пропускного пункту, поверхів – 1
площа забудови, кв. метрів – 88,62
тривалість завершення будівництва, місяців – 16
загальна кошторисна вартість будівництва в поточ-
них цінах станом на 10 жовтня 2016 р., тис. гривень
у тому числі:

– 743 873,329

будівельних робіт – 203 512,013
устаткування, меблів та інвентарю – 399 072,963
інші витрати – 141 288,353
із загальної кошторисної вартості виконано станом 
на 1 березня 2016 р., тис. гривень
у тому числі:

– 87 216,83

будівельних робіт – 69 418,3
інші витрати – 17 798,53.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 13 серпня 2014 р. № 734 «Про затвердження робочого проекту «ВП 
Запорізька АЕС. Реконструкція ВРП 750 кВ для підключення ПЛ 750 кВ «Запо-
різька – Каховська».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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оголошення

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІСТКА

Підозрюваний(на) 

Романенко 
Володимира Вікторовича

26.09.1970 м. Ялта,  вул. Дмитрієва, 4, Автономна Республіка Крим 42016000000002695

Кулєшова Оксана Ігорівна 06.11.1980 м. Ялта, вул. Дмитрієва, 4, Автономна Республіка Крим 42016000000002697
Гулевич Юрія Григоровича 31.07.1959 м. Сімферополь,  вул. Балаклавська, 117, кв. 64,  

Автономна Республіка Крим
42016000000002457

Уржумова Наталя Валеріївна 21.02.1972 м. Сімферополь,  вул. Кечкеметська, 87, кв. 54,  
Автономена Республіка Крим

42016000000002461

Федоренко Евеліна Робертівна 03.09.1972 м. Сімферополь, вул. Складська, 25/19,  
Автономна Республіка Крим

42016000000002450

Кулінська   
Наталя Володимирівна

20.05.1975 м. Феодосія, вул. Свердлова, 1, Автономна Республіка Крим 42016000000002373

Шаповал   
Анастасія Володимирівна

06.09.1983 м. Феодосія, вул. Свердлова, 1, Автономна Республіка Крим 42016000000002380

Лантратова 
Антоніна Іванівна

08.09.1963 м. Алушта, вул. Судацька, 24, Автономна Республіка Крим 42016000000002622

Биховець 
Михайло Олександрович

13.08.1976 м. Сімферополь, вул. Лексіна, 46, кв. 58,   
Автономна Республіка Крим

42016000000002612

Короткова 
Любов Михайлівна 19.08.1966

м. Керч,  вул. Свердлова, 4, Автономна Республіка Крим 42017000000001073

Іщенко Василь Іванович 10.02.1954 м. Сімферополь,   вул. Павленка, 2, Автономна Республіка Крим 42016000000002629
Авраміді 
Тетяна Станіславівна

03.06.1972 м. Сімферополь, вул. Павленка, 2   Автономна Республіка Крим 42016000000002702

Рошка Марина Володимирівна 20.02.1976 вул. Павленка, 2, м.Сімферополь, Автономна Республіка Крим 42016000000003290
Белоусов  Едуард Феліксович 27.07.1958 вул. Павленка, 2, м.Сімферополь, Автономна Республіка Крим 42016000000002711
Тимошенко  
Катерина Григорівна

06.05.1967 вул. Павленка, 2, м.Сімферополь, Автономна Республіка Крим 42016000000002767

відповідно до вимог ст.290 КПК України викликається на 28 квітня 2017 року з 09 год. 00 хв. до 18 год 00 до прокурора відділу про-
цесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тим-
часово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Василенка С. М. у кабінет №712 за адресою: бульвар Лесі Українки, 26-а, 
м. Київ (тел. 044-596-70-13) 

для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, а також проведення слідчих дій за Вашої 
участі.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимча-

сово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійсню-

ється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним по-
вістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини сво-
го неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у випадку 
неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слід-
чого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.
3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної при-

чини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою 
для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Прокурор відділу процесуального керівництва
у кримінальних провадженнях слідчих 
слідчого відділу управління з розслідування злочинів,
вчинених на тимчасово окупованих територіях
Генеральної прокуратури України                           С. Василенко

Інформація про річну фінансову звітність  
АБ «УКРГАЗБАНК»

за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року
Аудит фінансової звітності станом на 31 груд-

ня 2016 року та за рік, що закінчився цією датою 
проведено незалежним аудитором ТОВ «Ернст енд 
Янг Аудиторські послуги» (01001, Україна, м. Київ,  
вул. Хрещатик, 19а) у відповідності із договором  
№ GFS-2016-00253 від 25 жовтня 2016  року.

Банк отримав звіт незалежної аудиторської ком-
панії ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» від 
03 квітня 2017 року за результатами аудиту річної 
фінансової звітності за рік, що закінчився 31 груд-
ня 2016 року, в якому висловлено немодифіковану  
аудиторську думку.

Із текстом аудиторського звіту разом із зазначе-
ною річною фінансовою звітністю можна ознайоми-
тися на сайті Банку http://www.ukrgasbank.com/about/
fin_results/auditors_report/.

ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» має Сві-
доцтво Аудиторської палати України (АПУ) про вклю-
чення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 
№3516, яке видане на підставі рішення №300/3 від 
25.09.2014 (свідоцтво чинне до 25.09.2019).

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Бутримова Олександра Вікторовича 20.01.1952 року на-

родження, що зареєстрований за адресою: вул. Горбато-
ва, 2/17, м. Артемівськ Донецької області, на підставі ст.ст. 
297-5, 133, 135 КПК України, викликається 28.04.2017, 
29.04.2017, в період з 09.00 год. до 18.00 год. до слідчо-
го Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області Друпп А. І., 
каб. № 11, за адресою: вул. Садова 149, м. Бахмут, Доне-
цької області, або до Артемівської місцевої прокуратури До-
нецької області, вул. Миру, 45, м. Бахмут, Донецької області, 
для повідомлення про підозру, допиту як підозрюваного по 
кримінальному провадженню № 42017051610000002, за ч. 2  
ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України  
«Підозрюваний, обвинувачений зобов’язаний: прибути за 
викликом до слідчого, а в разі неможливості прибути за ви-
кликом у призначений строк — заздалегідь повідомити про 
це слідчого.

Доводжу до відома, що статтею 138 КПК України, перед-
бачені поважні причини неприбуття особи на виклик.

Крім цього статтю 139 КПК України передбачені наслідки 
неприбуття на виклик.

До того ж відповідно до ч. 5 вказаної статті ухилення від 
явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слід-
чого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причи-
ни більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та ого-
лошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук 
є підставою для здійснення спеціального досудового розслі-
дування чи спеціального судового провадження.

Новопсковський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідачку Ішкову Ларису Михайлівну у судове за-
сідання для розгляду цивільної справи за позовною заявою 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова ком-
панія «Довіра та Гарантія» до Ішкової Лариси Михайлівни 
про звернення стягнення на предмет іпотеки, яке відбудеть-
ся 16 травня 2017 року о 15 год. 00 хв. (резервна дата судо-
вого засідання 22 травня 2017 року о 08 год. 50 хв.) в при-
міщенні Новопсковського районного суду за адресою: вул. 
Українська, 28, смт Новопсков Луганської області.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі на 
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. С. Стеценко

Білоусов Ярослав Альбертович, 12.03.1985 ро-
ку народження, уродженець смт Чорнухине, Пере-
вальського району Луганської області, останнє відо-
ме місце проживання: м. Донецьк, вул. Ясногорська, 
буд. № 12, викликається як відповідач по цивільній 
справі за позовом Білоусової Наталії Володимирівни 
про розірвання шлюбу. Судовий розгляд відбудеться 
03.05.2017 року о 10 год. в приміщенні Скадовсько-
го районного суду розташованого в м. Скадовську  
Херсонської області, вул. Мангубінська, 39. У разі не-
явки справа розглядатиметься за наявними доказами.

Суддя Н. І. Ведмідська

Варвинський районний суд Чернігівської обл. (адреса су-
ду: 17600, Чернігівська обл., смт Варва, вул. Шевченко,40) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

26.04.2017 о 12:00 до Єрмоленка Віктора Вікторовича 
(останнє відоме місце реєстрації: 17620, Чернігівська обл., 
Варвинський р-н, с. Журавка, вул. Лізи Чайкіної, буд. 30) 
справа № 731/67/17, суддя Моцьор О. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Радомишльський районний суд Житомирської обл. 
(адреса суду: 12201, Житомирська обл.,  м.Радомишль, вул. 
Івана Франка, 4а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться:

27.04.2017 об 11:00 до Вільницького Руслана Івановича 
(останнє відоме місце реєстрації: 12211, Житомирська обл., 
Радомишльський р-н, с. Вирва) справа № 289/296/17, суддя 
Свінцицький Л. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької об-
ласті (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться цивільна справа 
за позовом Бобровського Петра Костянтиновича до Родітелєвої Оксани Ві-
кторівни про стягнення суми боргу.

Родітелєва Оксана Вікторівна, 10.10.1974 р.н., яка мешкає за адресою: До-
нецька область, с. Лебединське, Новоазовського району, вул. Молодіжна 30.

викликається для участі у розгляді справи, який відбудеться 24 трав-
ня 2017 року о 10.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь,  
пр-т Металургів, 31, каб. 21, 20.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи, якими вони обґрунтовуються. У випадку неприбуття відповідач повинен 
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у її від-
сутності.

Суддя Шевченко О. А.

Комсомольський міський суд Полтавської області викликає Бондареву Те-
тяну Вікторівну (останнє відоме місце проживання: Чорноморський район, 
село Красноярське, вулиця Зелена, 5) як відповідачку в судове засідання у 
справі за цивільним позовом Органу опіки та піклування Горішньоплавнів-
ської міської ради, треті особи: Осаулєнко Наталія Володимирівна, Кремен-
чуцька місцева прокуратура, про позбавлення батьківських прав та стягнен-
ня аліментів.

Судове засідання відбудеться 10 травня 2017 року об 11 годині 00 хвилин 
у приміщенні суду за адресою: м. Горішні Плавні, вул. Гірників 17.

Явка до суду є обов’язковою, в разі неявки справу буде розглянуто за ва-
шої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове за-
сідання.

Суддя В. В. Крикливий

Таможній Костянтин Борисович, 10.02.1975 року народження, останнє місце 
проживання чи мешкання: 51900, Дніпропетровська область, місто Кам’янське, 
бульвар Будівельників, будинок 40, квартира 114, викликається у відкрите судо-
ве засідання як відповідача на 15.00 годину 15 травня 2017 року у цивільній спра-
ві за позовом Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» до 
Таможній Костянтин Борисович про усунення перешкод у здійсненні права влас-
ності шляхом визнання втрати права користування житловим приміщенням, при-
мусового виселення третіх осіб.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться під головуванням суд-
ді Маслова Д.В. в приміщенні суду за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Петров-
ського 166, 2 поверх, кабінет № 10.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі від-
повідач Таможній К.Б. вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
Суддя Д. В. Маслов

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове за-
сідання, яке відбудеться 17 травня 2017 року о 13.00 годині в примі-
щенні Токмацького районного суду Запорізької області за адресою: За-
порізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28, Кучеряво-
го Анатолія Анатолійовича, останнє відоме зареєстроване місце прожи-
вання: Запорізька область, м. Токмак, вул. Грушева, б. 6, а також: Запо-
різька область, м. Токмак, вул. Леніна (Володимирська) б. 35-Б, кв. 21. 
як відповідача в цивільній справі № 328/18/17 за позовом Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Українська факторингова компанія» 
до Кучерявого Анатолія Анатолійовича, Публічного акціонерного това-
риства «Райффайзен Банк Аваль», треті особи: Павлоградський ВДВС 
ГТУЮ Дніпропетровської області, ВДВС Токмацького РУЮ Запорізької 
області про звільнення майна з-під арешту.

Суддя Погрібна О. М.

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області викликає Ляш Ігоря 
Григоровича та Бобирь Тетяну Василівну (останнє відоме місце проживання: вул. 
Гоголя, 162, кв. 34, м. Миргород, Полтавська область) як відповідачів в судове за-
сідання по цивільній справі № 541/660/17 провадження № 2/541/520/2017 за по-
зовом Обласного комунального виробничого підприємства теплового господар-
ства «Миргородтеплоенерго» до Дупак Сергія Вікторовича, Ляш Ігоря Григоро-
вича, Бобирь Тетяни Василівни про стягнення заборгованості за спожиту тепло-
ву енергію.

Судове засідання відбудеться 22 травня 2017 року о 14 годині 30 хвилин у при-
міщенні суду за адресою: вул. Гоголя, 133, м. Миргород, Полтавської області,  
головуючий суддя Андрущенко-Луценко С. В.

Явка відповідачів Ляш І. Г., Бобирь Т.В. до суду є обов’язковою. В разі неявки 
справу буде розглянуто за їх відсутності.

Відповідачі Ляш І. Г., Бобирь Т. В. зобов’язані повідомити суд про причини не-
явки в судове засідання.

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області викликає Шевцо-
ву Анну Юріївну (останнє відоме місце проживання: вул. Я. Усика, 36, кв. 22, 
м. Миргород, Полтавська область) як відповідачку в судове засідання по ци-
вільній справі № 541/645/17 провадження № 2/541/508/2017 за позовом Об-
ласного комунального виробничого підприємства теплового господарства 
«Миргородтеплоенерго» до Шевцової Юлії Юріївни, Шевцової Анни Юріївни 
про стягнення заборгованості за спожиту теплову енергію.

Судове засідання відбудеться 22 травня 2017 року о 16 годині 00 хвилин у 
приміщенні суду за адресою: вул. Гоголя, 133, м. Миргород Полтавської об-
ласті, головуючий суддя Андрущенко-Луценко С. В.

Явка відповідачки Шевцової А. Ю. до суду є обов’язковою. В разі неявки 
справу буде розглянуто за її відсутності.

Відповідачка Шевцова А. Ю. зобов’язана повідомити суд про причини не-
явки в судове засідання.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропіл-
ля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39 «А») розглядає позовну заяву ПАТ 
«Державний ощадний банк України» в особі філії — Донецьке обласне управління 
AT «Ощадбанк» до Сухотеплової Ю.В., про стягнення заборгованості.

Відповідач Сухотеплова Юлія Вікторівна, 16.10.1982 р.н., останнє місце реє-
страції: 86703, Донецька область, м. Харцизьк, вул. 40 років Визволення Украї-
ни, 25/35, викликається на 16.05.2017 року о 09.30 год. до Добропільського місь-
крайонного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді справи. До розгляду цивіль-
ної справи пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а також 
усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача необхідно повідомити 
суд про причини неявки, інакше справу буде розглянуто у його відсутність на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Хоменко Д. Є.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваному Білозьорову Олександру Юрійовичу, 08.04.1980 р.н., який 

зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Димитров, м-н Східний, 
буд. 6, кв. 11,  на підставі  ст. ст. 133, 135, 136, КПК України, Вам необхідно 
з’явитися 29 квітня 2017 року в період часу з 09 год. 00 хв. по 12 год. 00 хв. 
до каб. №306 слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області, до 
слідчого Петрова Олександра Сергійовича, за адресою: Донецька область,  
м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена,  буд. 33, для отримання повідо-
млення про підозру, ознайомлення з матеріалами кримінального прова-
дження, а також вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів при 
здійсненні спеціального досудового розслідування у кримінальному прова-
дженні № 22016050000000112, за ч. 1 ст. 258-3 КК України, в якості підозрю-
ваного. У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик наста-
ють наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуаль-
не керівництво досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях 
№ 42016010000000251 за підозрою Удовіної О. М., № 42016010000000271 
за підозрою Косарева В. Є., № 42016010000000246 за підозрою Ба-
бенко Г. О., № 42016010000000273 за підозрою Літовченка Г. І.,  
№ 4201601000000284 за підозрою Рябкова О. П. у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

В межах вищезазначених кримінальних проваджень стосовно вка-
заних осіб зібрано достатньо доказів для зміни раніше повідомленої 
підозри, у зв’язку із викладеним на виконання положень ст. 297-5 КПК 
України пропоную наступним підозрюваним: Удовіній О. М., Косаре-
ву В. Є., Бабенку Г. О., Літовченку Г. І., та Рябкову О. П. прибути ра-
зом із своїми захисниками до прокуратури Автономної Республіки 
Крим (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) у період з 27.04.2017 
по 28.04.2017 (з 09:00 по 18:00) для проведення вказаної процесуаль-
ної дії, а саме: 

до прокурора відділу Джегеріс Д. В. (067-165-68-10):
- Удовіна Ольга Максимівна, 18.07.1953 р.н.; 
- Косарев Валерій Євгенійович, 21.06.1957 р.н.;
- Бабенко Геннадій Олександрович, 24.06.1950 р.н.;
- Літовченко Геннадій Іванович, 08.02.1955 р.н.;
- Рябков Олександр Павлович, 17.08.1956 р.н.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України визнавши зібра-

ні під час досудового розслідування докази достатніми для складан-
ня обвинувальних актів прокурор або слідчий за його дорученням 
зобов’язаний повідомити підозрюваному, його захиснику про завер-
шення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів до-
судового розслідування.

На підставі вищевикладеного повідомляємо, що у вказаних кримі-
нальних провадженнях зібрані усі необхідні докази для складання об-
винувальних актів.

У зв’язку з цим, інформуємо, що зазначені вище підозрювані мо-
жуть ознайомитись з матеріалами вказаних кримінальних прова-
джень з можливістю здійснення копіювання та інше відповідно до ви-
мог ч. ч. 2, 3 ст. 290 КПК України.

Ураховуючи строки досудового розслідування та положення  
ст. 28 КПК України, обсяг матеріалів кримінального провадження  
(4 томи кожне), пропонуємо зазначеним вище підозрюваним прибути 
разом із своїми захисниками до прокуратури Автономної Республіки 
Крим (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) у період з 27.04.2017 
по 28.04.2017 включно (з 09:00 по 18:00) для проведення процесуаль-
них дій, у тому числі ознайомлення з матеріалами кримінальних про-
ваджень в порядку ст. 290 КПК України, а саме: 

до прокурора відділу Джегеріс Д. В. (067-165-68-10):
- Удовіна Ольга Максимівна, 18.07.1953 р.н.; 
- Косарев Валерій Євгенійович, 21.06.1957 р.н.;
- Бабенко Геннадій Олександрович, 24.06.1950 р.н.;
- Літовченко Геннадій Іванович, 08.02.1955 р.н.;
- Рябков Олександр Павлович, 17.08.1956 р.н.
Разом з цим, пропоную вам в цей же строк відповідно до ч. 6  

ст. 290 КПК України надати прокурорам по вказаним кримінальним 
провадженням доступ та можливість скопіювати або відобразити від-
повідним чином будь-які речові докази, документи або копії з них, які 
ви маєте намір використовувати як докази в суді.  

Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони кримінального про-
вадження зобов’язані письмово підтвердити протилежній стороні — 
прокурору факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням на-
йменування таких матеріалів.
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оголошення

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Краснолиманський міський суд Донецької обл. (адреса суду: 84406, Донецька обл., м. Красний Лиман, 
вул. Фрунзе, 13) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться:

27.04.2017 о 09:00 до Анацький Сергій Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 84461, Доне-
цька обл., Лиманський р-н, смт Ямпіль, вул. Донецька, буд. 4) справа № 236/1005/17, суддя Шаньшина М. В.

04.05.2017 о 16:30 до Бибко Денис Юрійович (останнє відоме місце реєстрації: 84432, Донецька обл., Ли-
манський р-н, с. Ярова, вул. Зелена, буд. 70) справа № 236/852/17, суддя Біланова Н. В.

04.05.2017 о 15:00 до Шеїн Роман Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 83000, Донецька обл., 
м. Лиман, вул. Войкова, буд. 44) справа № 236/856/17, суддя Саржевська І. В.

04.05.2017 о 14:30 до Меделяєва Інна Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 84431, Донецька 
обл., Лиманський р-н, с. Новоселівка, вул. Лугова, буд. 25а) справа № 236/889/17, суддя Саржевська І. В.

10.05.2017 о 08:30 до Черниш Наталія Степанівна (останнє відоме місце реєстрації: 84463, Донецька обл., 
Лиманський р-н, с. Закітне, 1-а бригада) справа № 236/807/17, суддя Бікезіна О. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим про 
час, день та місце проведення судового засідання.

Старобільський районний суд Луганської області доводить до відома відповідача територіальну громаду в особі Антра-
цитівської міської ради, що по справі за позовом Бугрим Людмили Миколаївни про встановлення факту спільного прожи-
вання та прийняття спадщини, визнання права власності на спадкове майно, 16 лютого 2017 року винесено заочне рішення, 
яким позовні вимоги задоволено в повному обсязі.

Сторони можуть оскаржити заочне рішення в апеляційному порядку до Апеляційного суду Луганської області через Ста-
робільський районний суд шляхом подачі апеляційної скарги протягом десяти днів з дня його розміщення в газеті.

Додатково повідомляємо, що з текстом рішення ви можете ознайомитись в Єдиному державному реєстрі судових рі-
шень.

Суддя Форощук О. В.

Ємільчинський районний суд Житомирської обл. (адре-
са суду: 11200, Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул Жов-
тня, 2) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

12.05.2017 о 09:00 до Бланарь Зінаїда Василівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 11231, Житомирська обл.,  
Ємільчинський р-н, с. Садки) справа № 277/285/17, суддя 
Гресько В. А.

27.04.2017 о 10:30 до Скаковський Едуард Станіславович 
(останнє відоме місце реєстрації: 11246, Житомирська обл., 
Ємільчинський р-н, с. Рихальськ, вул. Леніна, буд. 16, кв. 3) 
справа № 277/199/17, суддя Гресько В. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі 
вважається належним чином повідомленим про час, день та 
місце проведення судового засідання.

Збаразький районний суд Тернопільської області по ци-
вільній справі за позовом Кристинич Марії Михайлівни до 
Артемовича Петра Орестовича про визнання особи такою, 
що втратила право на користування жилим приміщенням, 
викликає в судове засідання відповідача Артемовича Пе-
тра Орестовича, останнє відоме місце проживання якого:  
с. Стриївка, вул. Нова Стриївка, 5 Збаразького району Тер-
нопільської області.

Судове засідання відбудеться 17 травня 2017 року о 10 
годині 00 хвилин у приміщенні Збаразького районного суду 
Тернопільської області за адресою: 47302, м. Збараж, вул. 
Грушевського, 13 Тернопільської області, суддя Гудима І. В.

Збаразький районний суд Тернопільської області пропо-
нує Артемовичу Петру Орестовичу надати всі наявні у нього 
докази на заперечення позову.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута 
за відсутності Артемович П. О.

Про причини неявки Артемович П. О. повинен повідоми-
ти суд.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

ТОВ «ОСБП»
Номер лота: № Q82226b4727-Q82226b4734
Короткий опис активів (майна) в лоті: Житлова, нежитлова нерухомість
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 17 травня 2017 р.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) / 

електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/11963-17052017-5

ТБ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА»

Номер лота: № Q82326b4735
Короткий опис активів (майна) в лоті: Житлова нерухомість
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 17 травня 2017 р.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) / 

електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/11859-17052017-3

ТБ «25/8. БІРЖА»

Номер лота: № Q80526b4688
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитним договором
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 17 травня 2017 р.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) / 

електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/11855-17052017-1

ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН»

Номер лота: № Q80626b4689-Q80626b4690
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 17 травня 2017 р.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) / 

електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/11866-17052017-404513

ТБ «ЕЛЕКТРОННІ ТОРГОВІ СИСТЕМИ»

Номер лота: № Q80726b4691-Q80726b4692
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 17 травня 2017 р.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) / 

електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/11904-526

ТБ «КИЇВСЬКИЙ ІНСАЙДЕРСЬКИЙ ФОНД»

Номер лота: № Q80826b4693
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитним договором
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 17 травня 2017 р.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) / 

електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/11946-17052017-4

ТОВ «НЬЮТЕНД»

Номер лота: № Q80926b4694
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитним договором
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 17 травня 2017 р.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) / 

електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/11857-17052017-2

ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА»

Номер лота: № Q81026b4695-Q81026b4696
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 17 травня 2017 р.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) / 

електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/11935-17052017

Херсонський міський суд Херсонської області (адреса су-
ду: 73000, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Маяковського, 
6/29) викликає відповідача за позовом ПАТ «Акцентбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

28.04.2017 об 11:40 до Борщ Олександр Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 73034, Херсонська обл.,  
м. Херсон, пр. 200-річчя Херсона, буд. 12, кв. 125) справа  
№ 766/14411/16-ц, суддя Майдан С. І.

 У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Тростянецький районний суд Вінницької обл. (адреса су-
ду: 24300, Вінницька обл., смт.Тростянець, вул. Леніна, 21) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся:

28.04.2017 о 10:30 до Найдич Фелікс Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 24361, Вінницька обл., 
Тростянецький р-н, с. Торканівка, вул. Радянська, буд. 9) 
справа № 147/1324/16-ц, суддя Волошин І. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Для запобігання шахрайських дій невстановленими осо-
бами, викрадені документи, а саме:  Свідоцтво про право 
власності на житло, видане 27.06.1995 року Державним ко-
мунальним управлінням житлового господарства Мінського 
району м. Києва, на підставі Рішення № 137 від 27.06.1995 на 
квартиру № 66 (шістдесят шість) по вулиці Маршала Мали-
новського, будинок № 27-Б (двадцять сім з літерою «Б») у м. 
Києві, на ім’я Красненко Тамари Олександрівни та Красненка 
Владислава Леонідовича (в рівних долях), зареєстрованого в 
Київському БТІ 11.07.1995 (дата) в реєстровій/домовій книзі 
під номером 756, а також паспорт громадянина України серії 
CO № 036095, виданий 08.12.1998 року, Мінським РУ ГУ МВС 
України в м. Києві на ім’я: Благовещенська Тамара Олексан-
дрівна, вважати недійсними.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської обл. 
(адреса суду: 55200, Миколаївська обл., м. Первомайськ, 
вул. К. Маркса, 18) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться:

27.04.2017 о 09:30 до Токарєва Галина Василівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 55213, Миколаївська обл., м. Пер-
вомайськ, вул. 13 Партз’їзду буд. 31) справа № 484/488/17,  
суддя Фортуна Т. Ю.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Білокуракинський районний суд Луганської області пові-
домляє, що 23 січня 2017 року розглянуто цивільну спра-
ву № 409/2741/16-ц за позовною заявою Григоренко Марії 
Пилипівни до Луганської міської ради, третя особа: держав-
ний нотаріус Другої Сєверодонецької державної нотаріаль-
ної контори, про визначення додаткового строку для подан-
ня заяви про прийняття спадщини та винесено заочне рішен-
ня про задоволення позову в повному обсязі.

Суддя Полєно B. C.

Фурман Микола Володимирович, останнє відоме міс-
цезнаходження якого: с. Остапківці, Городоцького району, 
Хмельницької області, викликається до Городоцького ра-
йонного суду Хмельницької області (Хмельницька область, 
м. Городок, вул. Шевченка, 48) як відповідач на 10 год. 00 хв. 
18 травня 2017 року по цивільній справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Кредобанк» до Фурмана Ми-
коли Володимировича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа буде 
розглянута на підставі тих доказів, які є у матеріалах справи.

Суддя Сакенов Ю. К.

Вінницький міський суд Вінницької області, викликає як 
відповідачку Шарун Наталію Леонідівну у судове засідання, 
яке відбудеться 04.05.2017 року о 14 год. 00 хв. в приміщен-
ні Вінницького міського суду Вінницької області за адресою: 
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, зал № 33.

Справа за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Укрсоцбанк» до Шарун Наталії Леонідівни про стягнення 
заборгованості.

Справу розглядає суддя Прокопчук А. В.
Явка відповідача є обов’язковою. У випадку неявки в су-

дове засідання, справу буде розглянуто за її відсутності.

Втрачений судновий білет 

на судно Suzumar 

DS 320 AL яке належить 

Вінійчуку О. М., 

номер білета СБ 011880, 

бортовий номер судна 

КИВ 8729 К, 

вважати недійсним.

В провадженні судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Курбанової 
А. Р., знаходиться цивільна справа за позовом Грановського Олександра Івановича до Гра-
новської Наталії В’ячеславівни, третя особа: Грановська Наталія Михайлівна про визнання 
права власності на частину житлового будинку з господарськими будівлями і спорудами.

Шосткинський міськрайонний суд Сумської області відповідно до ч. 4 ст. 74 ЦПК Укра-
їни викликає до суду: Грановську Наталію В’ячеславівну, останнє відоме місце проживан-
ня: вул. Слобідська, буд. 37, кв. 55, м. Шостка, Сумська область, яка є відповідачем по 
справі на 25 травня 2017 р. о 09 год. 30 хв.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Шосткинського міськрайонного суду Сум-
ської області, за адресою: вул. Свободи, 63, м. Шостка, каб. № 12, головуючий суддя  
Курбанова А. Р.

Відповідач вправі подати заперечення проти позову з посиланням на докази або по-
яснення щодо позовних вимог та надіслати на адресу Шосткинського міськрайонного су-
ду Сумської області.

У разі неявки вищевказаної особи в судове засідання, справа буде розглянута за її від-
сутності, за наявними доказами у справі.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області  
(суддя Врона А. О.) викликає в судове засідання відповідачів: Кисельо-
ва Андрія Дмитровича, Кисельову Ірину Миколаївну в справі за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Фідобанк» про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Останнє місце проживання Кисельова Андрія Дмитровича: вул. Арте-
ма, буд. 44 А, кв. 47, м. Донецьк, Донецька область.

Останнє місце проживання Кисельової Ірини Миколаївни: вул. Київ-
ська, 61-Б, гуртожиток, місто Донецьк, Донецька область.

Судове засідання призначене на 5 травня 2017 р. о 08.30 год. за адре-
сою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 309.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справа, згідно з вимога-
ми ЦПК України, може бути розглянута за їхньою відсутністю.

Гребінківський районний суд Полтавської області викликає Левадно-
го Анатолія Миколайовича як відповідача (останнє відоме місце прожи-
вання: вул. 3-тя Сахарна Заводська, 32, кв. 43, м. Купянськ, 22 Харків-
ської області) у справі за позовом Омельяненка Івана Івановича про від-
шкодування заподіяної школи.

Судове засідання відбудеться 11 травня 2017 року о 16 год. 00 хв. 
у приміщенні суду за адресою: Полтавська область, м. Гребінка, вул. 
Ярослава Мудрого, 4.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки справу буде розглянуто за 
вашої відсутності. Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причи-
ни неявки в судове засідання.

Суддя В. М. Шевченко

Біляївський районний суд Одеської області викликає у судове за-
сідання як відповідачку Загороднюк Тетяну Миколаївну по цивільній 
справі № 496/4280/16-ц за позовом Пікузи Аліни Вікторівни до Загоро-
днюк Тетяни Миколаївни про стягнення коштів, яке відбудеться о 14.00 
год. 15.05.2017 року у приміщенні Біляївського районного суду Одесь-
кої області, за адресою: Одеська область, м. Біляївка, вул. Кіпенко, 1, 
каб. № 8, суддя Драніков C. M.

У разі повторної неявки відповідача до судового засідання суд може 
ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів.

Ємільчинський районний суд Житомирської області викликає як від-
повідача Марчука Петра Івановича у цивільній справі № 277/216/17 за 
позовом Марчук Людмили Іванівни до Марчука Петра Івановича про 
стягнення аліментів в судове засідання, яке відбудеться 03 травня 
2017 року о 09 годині 00 хвилин за адресою: Житомирська область,  
смт Ємільчине, вул. Незалежності, 2.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута у відсутнос-
ті Марчука Петра Івановича.

Суддя В. А. Гресько

17.05.2017 p. o 09 год. 30 хв. відбудеться судове засідання по цивіль-

ній справі за позовом Дячуна Володимира Григоровича до Чернія Олек-

сандра Васильовича про стягнення боргу.

В судове засідання викликається Черній Олександр Васильович, 

останнє відоме місце проживання: вул. Квятека, 18/67, м. Вінниця. Явка 

Чернія Олександра Васильовича обов’язкова. Судове засідання відбу-

деться за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, каб. №5.
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Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +6  +11 +19  +24 Черкаська +4  +9 +19  +24
Житомирська +6  +11 +19  +24 Кіровоградська +4  +9 +19  +24
Чернігівська +6  +11 +19  +24 Полтавська +4  +9 +19  +24
Сумська +6  +11 +19  +24 Дніпропетровська +4  +9 +19  +24
Закарпатська +8  +13 +18  +23 Одеська +4  +9 +18  +23
Рівненська +7  +12 +13  +18 Миколаївська +4  +9 +18  +23
Львівська +7  +12 +13  +18 Херсонська +4  +9 +18  +23
Івано-Франківська +7  +12 +16  +21 Запорізька +4  +9 +18  +23
Волинська +7  +12 +13  +18 Харківська +4  +9 +17  +22
Хмельницька +7  +12 +16  +21 Донецька +4  +9 +17  +22
Чернівецька +7  +12 +16  +21 Луганська +4  +9 +17  +22
Тернопільська +7  +12 +16  +21 Крим +3  +8 +18  +23
Вінницька +5  +10 +19  +24 Київ +7  +9 +21  +23
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Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
 «Урядовий кур’єр»

РОЗВИТОК. Під Кремен-
чуком відкрили дитячий са-
док європейського рівня. Но-
вий сучасний дошкільний за-
клад на 21 дитину «Веснян-
ка» з’явився в селі Демидів-
ка, яке входить у Омельниць-
ку об’єднану територіальну 
громаду. У «Веснянці» ство-
рено всі умови для розвитку 

й комфорту вихованців. Тут 
є кімната для розваг, кухня і 
пральня, підлога з підігрівом. 
Як повідомила голова Омель-
ницької ОТГ Олександра Ше-
реметьєва, раніше у примі-
щенні дитсадка була школа, 
а нині частину його відвели 
під ДНЗ. На ремонт садочка 
за рахунок держсубвенцій ви-
трачено 528 тисяч гривень.

Присутній на урочистостях 
голова Полтавської облдер-

жадміністрації Валерій Голо-
вко подякував пані Шереме-
тьєвій за виконану в грома-
ді роботу, зазначивши, що 
суть децентралізації полягає 
не просто в об’єднанні, а в 
об’єднанні фінансових ресур-
сів, зусиль, відповідальнос-
ті перед людьми. Результат 
якісного виконання умов де-
централізації — цей заклад. 

Садочок має гарні зовніш-
нє оздоблення й інтер’єр. 

Технічно дотримано всіх ви-
мог, змонтоване сучасне 
опалення. Усе зроблено за 
європейськими стандарта-
ми. «Олександра Іванівна 
першою в області виконала 
таку важливу роботу. Це ста-
ло можливим завдяки тому, 
що вона повірила в рефор-
ми. Через дітей побудуємо 
нову країну: сучасну, спро-
можну, європейську і для лю-
дей», — сказав він.

фОТОфАкТ

ПОДІЯ. За ініціативи колективу ка-
федри практичної психології Сумсько-
го державного педагогічного універ-
ситету імені А.С. Макаренка та учас-
ті департаменту міжнародної освіти 
Сумського державного університету в 
місті над Пслом відбувся перший між-
народний молодіжний форум «Куль-
тура і традиції в сучасному світі».

Його учасниками стали понад 200 
учених, студентів, магістрантів, аспі-
рантів, кандидатів наук майже з 20 
країн: Австрії, Еквадору, Замбії, Ізра-
їлю, Індії, Іраку, Іспанії, Італії, Китаю, 
Монголії, Нігерії, Нідерландів, Німеч-
чини, Палестини, Танзанії, Туреччи-
ни та інших, а також із різних куточ-
ків України.

Як розповіла координатор оргкомі-
тету форуму кандидат філософських 
наук, доцент кафедри психології Сум-
ського педагогічного університету Ка-
терина Пасько, зустріч стала масш-
табною духовною платформою, де 
молодь з усього світу обговорила ак-
туальні питання і поняття сьогодення. 
Серед них такі, як  збереження і транс-
формація етнокультурних традицій і 
цінностей, розвиток особистості в різ-
них соціокультурних умовах, мир, ко-
хання, дружба, патріотизм, співпраця. 

Оригінальною і смачною родзинкою 
стала презентація святкових столів 
«Кухні світу», під час якої учасники не 
тільки готували улюблені національ-
ні страви, а й пригощали ними гостей.

Відбулися майстер-класи з пісоч-
ної, арт-, сімейно-системної терапії, 
виготовлення традиційної національ-
ної ляльки-оберегу «Зерновушка», 
що об’єднало молодь у прагненні жи-
ти в мирі, злагоді й взаєморозумінні.

Іван ШЕВЧУК,  
«Урядовий кур’єр»

За проектами Юрія Дми-
тренка (1858—1918) в 

Одесі збудовано готель «Лон-
донська» на Приморсько-
му бульварі, прибуткові бу-
динки Маврокордато на ро-
зі Рішельєвської й Грецької 
та на розі Катерининської й 
Грецької. Цей другий відо-
мий найдовшим в Одесі бал-
коном — майже 200 метрів. 

У доробку видатного архі-
тектора чимало церковних 
споруд. Під час відкриття 
меморіальної дошки настоя-
тель храму Вознесіння Гос-
поднього отець Ілля повідо-
мив, що відновлюють збудо-
вану за проектом Юрія Дми-
тренка церкву на розі Ста-
ропортофранківської та Ти-
распольської вулиць, яку 
зруйновано 1937 року. 

Можна з упевненістю ска-
зати, що він створив вигляд 
міста біля моря початку ми-
нулого століття. Про висо-

ку якість робіт архітекто-
ра свідчить те, що багато бу-
дов, зведених за його проек-
тами, збереглися й досі. Ни-
ми милуються численні гос-
ті міста, фотографуються 
на їхньому тлі. Деякі, як-от 
церкву, визнають за доціль-
не відтворювати за проекта-
ми понад сторічної давнини.

Нащадок першобудівни-
чих Одеси, Юрій Дмитренко 
народився, працював, помер 
і похований в Одесі. Останні 
роки життя він провів у бу-
динку друга Григорія Ма-

разлі, одного з найславетні-
ших градоначальників Оде-
си. Флігель, у якому він жив, 
був розташований у дворі 
з боку Дерибасівської. Нині 
тут Одеське обласне базове 
медичне училище.

Меморіальну дошку архі-
текторові тут встановили з 
ініціативи громадської орга-
нізації «Товариство охорони 
пам’яток історії та культу-
ри», а також газети «Одеські 
вісті» за згоди історико-то-
понімічної комісії Одеської 
міськради.

Він будував  
стару Одесу
НА ПАМ’ЯТЬ. Дошку видатному архітекторові  
Юрієві Дмитренку встановили на фасаді 
будинку, де він жив

Рівненщина робить 
ставку на туризм

 
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ. Туристський сезон-2017 на Рівнен-
щині розпочався з відкриття центру туристичної інформації в Острозі. 
Незабаром таких інформаційних компасів для тих, хто приїжджає на 
гостинну поліську землю, буде принаймні сім.

— Ми невипадково взяли старт з Острога, — розповідає автор ідеї 
голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко. — Це 
місто з тисячолітньою історією має великий туристський потенціал: 
тут зосереджено чимало пам’яток історії, архітектури, музеїв, відро-
джена вже у незалежній Україні її освітня візитівка — Національний 
університет «Острозька академія», яку теж варто побачити. Вірю, що 
відкриття таких центрів, звичних для кожного населеного пункту в Єв-
ропі, сприятиме збільшенню 
потоку туристів. Адже роз-
виток туризму і відповідної 
інфраструктури залишаєть-
ся одним із пріоритетів у на-
шій роботі.

До слова, ідею Олексій Му-
ляренко привіз із польського 
міста Гижицько, що на Вар-
мії та Мазурах: після відкрит-
тя такого центру там зна-
чно зріс потік туристів. Адже 
це, по суті, осередок промо-
ції регіону, завдання якого — 
залучати і супроводжувати 
туристів. 

Як розповіла керівник ост-
розького центру, що розта-
шувався в людному місці — 
міській бібліотеці, тут мож-
на отримати корисну інформацію про місто українською, польською 
й англійською мовами.  Його працівники допоможуть розв’язати пи-
тання харчування і проживання, щоб максимально ефективно вико-
ристати час і спланувати маршрут, запропонують буклети й сувеніри. 

Уже незабаром таких інформаційних вікон для туристів буде при-
наймні сім: у Дубні, Корці, Сарнах, Рівному, Володимирці й Клевані. 
Тут рекламуватимуть знакові місця наших населених пунктів, які за-
вжди раді гостям. До слова, у проект розвитку інфраструктури відо-
мого в Європі «Тунелю кохання» цього року вкладуть понад півміль-
йона гривень — він переміг у конкурсі Кабміну. І додадуть приватних 
інвестицій. Тож Рівненщина справді ставить на туризм.      

Усе найкраще — дітям

У міській бібліотеці 
можна отримати 
корисну інформацію 
про місто українською, 
польською  
й англійською 
мовами. Працівники 
допоможуть вирішити 
питання харчування  
і проживання.

Ф
ото з сайту ivasi.new
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