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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 2 лютого 2017 року
USD 2699.8586 EUR 2913.1474 RUB 4.4766 / AU 324968.48 AG 4751.75 PT 267555.99 PD 204109.31

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

Професор біофаку Харківського НУ ім. В. Н. Каразіна 
про передбачення підопічного байбака
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ЦИТАТА ДНЯ

ВІКТОР ТОКАРСЬКИЙ:

ЦИФРА ДНЯ

9,9 млрд куб. м 
газу зберігалося станом на початок 
місяця в українських газосховищах. 

З початку сезону запаси зменшилися 
на 4 млрд 847,49 млн куб. м

«За прогнозом 
Тимка-другого, весна 

в Україні настане 
через шість 

тижнів 
і буде теплою».

Авдіївко, тримайся! 
Ми з тобою!

ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до Порядку 
видачі, продовження дії та анулювання 
дозволу на застосування праці 
іноземців та осіб без громадянства»

Затоплювати 
Дністровський 
каньйон — 
неприпустимо

ДОКИ НЕ ПІЗНО

РАЗОМ ЛЕГШЕ. Морозам, браку електропостачання 
та постійним обстрілам українці протиставили 
чуйні серця, теплу їжу й матеріальну підтримку 
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ЗАСТупнИК МІнІСТРА юСТИцІї 
СеРгІЙ ШКляР: 
«Приватні 
виконавці — 
не колектори»

Нині відсоток виконаних судових рішень в Україні 
становить приблизно 5%. Це пов’язано як із великою 

завантаженістю державних виконавців, так і з їхньою 
низькою мотивацією. Не секрет, що через малу зарплату 
деякі з працівників державної виконавчої служби шука-
ють приробіток. Наприклад можуть за подяку від борж-
ника буцімто не побачити його майно й закрити виконав-
че провадження через начебто неможливість виконання 
судового рішення. Отже, суд виграти важко, а отрима-
ти майно чи кошти за його рішенням — ще важче. У під-
сумку українці не знають, що робити далі. Адже, з одно-
го боку, вони реалізували своє право на судовий захист і 
отримали рішення на свою користь, з іншого — держав-
ні виконавці ігнорують свої обов’язки. Тому цю систему 
необхідно змінювати. 

Кореспондент «УК» поспілкувався із заступником 
міністра юстиції з питань виконавчої служби Сергієм 
ШКЛЯРЕМ і розпитав, хто може стати приватним вико-
навцем і чим вони відрізняються від колекторів. 

Не наше ноу-хау
УК Якою буде українська система виконання судових 
рішень?
— Відповідно до Закону «Про виконавче провадження», 
який набув чинності 5 січня цього року, найближчим ча-
сом в Україні запрацює так звана змішана система ви-
конання судових рішень. Тобто поряд із державною 
виконавчою службою працюватимуть приватні ви-
конавці. Ця система — не українське ноу-хау. Такі 
системи є в багатьох країнах світу. 

президент хоче запитати у всіх нас 
про вступ до нАТО

ДУМКА. Чотири роки тому вступ до НАТО підтримували 16% 
українців, нині — 54%, тому питання про вступ України до Пів-
нічноатлантичного альянсу варто винести на референдум. Про 
це Президент Петро Порошенко заявив в інтерв’ю виданням ні-
мецької медіагрупи Funke, пише DW. 

«Як президент керуюся думкою мого народу і проведу ре-
ферендум щодо вступу в НАТО», — сказав Петро Порошенко, 
проте не уточнив можливу дату такого референдуму. За слова-
ми Президента, у разі позитивного голосування з цього питан-
ня він докладе всіх зусиль, щоб Україна стала членом Альянсу.

Глава Української держави наголосив, що гордий бути пре-
зидентом країни, у якій понад 70% громадян підтримують Єв-
росоюз. «У часи Brexit і правих популістів це вражає», — за-
уважив він. На переконання Президента, Європа має розумі-

ти, що з Україною вона буде безпечнішою, надійнішою та щас-
ливішою. Петро Порошенко заявив, що він виступає проти 
пом’якшення чи скасування санкцій проти Росії до повного ви-
конання нею мінських домовленостей. На його думку, санкції 
діють, «Росія платить високу ціну за свою агресію», а їхнє мож-
ливе послаблення означатиме загрозу для всієї Європи. «Хто 
знає, де Путін наступного разу «поспішить на допомогу» росій-
ській меншині. У країнах Балтії? У Болгарії? Чи, можливо, в Ні-
меччині?» — поставив риторичне запитання Президент.

Він висловив упевненість, що Україна швидко виконає кри-
терії, необхідні для вступу до ЄС. А на зауваження журналіста 
щодо проблем у боротьбі з корупцією запевнив, що Київ ство-
рив «унікальну інфраструктуру для подолання корупції, і вона 
функціонує», що відчувають високопосадові функціонери.



�����телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідом-

ляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17,
у залі судових засідань №40, 7 лютого 2017 року о 14.30
год., 20 лютого 2017 року о 12.00 год., 13 березня 2017
року о 16.00 год. відбудуться судові засідання у кримі-
нальному провадженні за обвинуваченням Євтодія Ан-
дрія Вікторовича, 1 січня 1983 року народження, у
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинува-
чення: обвинувачений Євтодій Андрій Вікторович та за-
хисник Берегович Оксана Олександрівна.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неявки до
суду, просимо повідомити про причини неможливості
прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого
судді Каленяка Р. А., суддів: Овсюка Є. М., Сичука М. М.

Кіцманський райсуд Чернівецької області викли-
кає представника Державного підприємства «Інфор-
маційний центр міністерства юстиції України»,
остання відома адреса даної організації: м. Київ, вул.
Артема, 73, як відповідача у справі № 718/2620/16-ц,
за позовом Шмигельського Віктора Васильовича до
Головного територіального управління юстиції у
Чернівецькій області, Державного підприємства «Ін-
формаційний центр міністерства юстиції України»,
треті особи: Варварюк Василь Петрович, Публічне
акціонерне товариство «Укрсоцбанк», Страдецький
Сергій Миколайович про визнання електронних тор-
гів, протоколу та акта, яку призначено до розгляду
на 10 годину 00 хвилин 14 лютого 2017 року.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки вас в
судове засідання, справа буде розглянута без вашої
участі.

Суддя В. М. Мізюк

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає
Чайка Романа Валерійовича як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 426/14571/16-ц за
позовом Чайка Юлії Олегівни до Чайка Романа Ва-
лерійовича про розірвання шлюбу, що відбудеться
06 лютого 2017 року о 10.30 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Вінницький міський суд Вінницької області викли-
кає як відповідача Віговського Олександра Петро-
вича в судове засідання, яке відбудеться 07.02.2017
року о 10 год. 00 хв. в складі головуючого судді 
Луценко Л. В. (зал с/з № 27, вул. Грушевського, 17, 
м. Вінниця), по цивільній справі № 127/22555/16-ц
за позовною заявою Віговського Андрія Олексан-
дровича до Віговського Олександра Петровича про
стягнення аліментів на утримання повнолітнього
сина, який продовжує навчання.

Апеляційний суд Волинської області за адресою: м. Луцьк, вул. Червоного
Хреста, 10 викликає на 14 год. 30 хв. 09 лютого 2017 року як відповідача Щербату
Владиславу Сергіївну у справі за позовом Публічного акціонерного товариства
«Дельта Банк» до Семенюк Оксани Миколаївни, Щербатої Владислави Сергіївни,
Семенюка Андрія Сергійовича про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором за апеляційною скаргою відповідача Семенюка Андрія Сергійовича на рі-
шення Луцького міськрайонного суду Волинської області від 24 листопада 2016
року.

Зазначена особа має право подати свої докази чи заперечення проти позову,
чи повідомити про них суд.

У разі неявки зазначеної особи справа буде розглядатися за її відсутності за
наявними у справі доказами.

Крім того, суд роз’яснює вказаній особі її обов’язок повідомити суд про при-
чини неявки в судове засідання.

Суддя С. І. Киця

Оріхівський районний суд Запорізької області (70500, Запорізька область,
м. Оріхів, вул. Чумацька, 23) розглядатиме цивільну справу за позовом ПАТ
«Державний ощадний банк України» в особі філії — Донецьке обласне уп-
равління AT «Ощадбанк» до фізичних осіб про стягнення заборгованості за
кредитними договорами. Відповідач по справі №323/4034/16-ц — Малик
(до заміжжя Михайленко) Світлана Володимирівна, остання відома адреса
проживання: Донецька область, м. Амвросіївка, вул. Інтернаціональна, буд.
3 а, кв. 43, в судове засідання, яке призначене на 10 год. 00 хв. 16 лютого
2017 року. Відповідачу пропонується надати свої заперечення проти позову
та докази на їх підтвердження. У випадку неявки відповідача в судове засі-
дання та неповідомлення суду про поважну причину неявки позов буде роз-
глянутий за його відсутності за наявними у справі доказами. 

Суддя Гуцал О. П.

Полтавський національний технічний університет
імені Юрія кондратюка

відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
оголошує конкурс на заміщення посад завідувача кафедри:

– економічної теорії та регіональної економіки;
– організації і технології будівництва та охорони праці;
– теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики.

Термін подання документів – до 21 лютого 2017 року.
За додатковою інформацією звертатися за електронною адресою на офіцій-

ному сайті університету pntu.edu.ua/uk/diyalnist/osvita.html та за телефоном 
(053-22) 2-16-03

Документи надсилати за адресою:
36011, м. Полтава, Першотравневий просп., 24.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, 
м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПриватБанк» до Степанової Ірини Вадимівни про стягнення забор-
гованості.

Відповідач Степанова Ірина Вадимівна викликається до каб. № 16
суду на 8 лютого 2017 року на 08 годину 30 хвилин для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У разі неявки відповідача, справа буде розглянута у її від-
сутності за наявними доказами.

Суддя Шаньшина М. В.

Повістка Про викЛик ПідоЗрЮваноГо
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Дрогобицького міськрайонного суду Львів-
ської області знаходиться кримінальна справа відносно Кліс
Ігоря Романовича за п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України, останнє відоме
місце реєстрації за адресою: вул. В. Великого, 7А, кв. 25, 
м. Дрогобич Львівської області. Дрогобицький міськрайонний
суд викликає Кліс І. Р. як підозрюваного на спеціальне судове
провадження, котре відбудеться 6 лютого 2017 року о 14.20
год.

Суддя Крамар О. В., каб. 12

20 лютого 2017 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні Коломийського міськрайонного суду Івано-Фран-
ківської області за адресою: м. Коломия, просп. Грушевського, 29 Івано-Франківської області, відбудеться
розгляд цивільної справи №346/6494/16ц за позовом Волощук Надії Дмитрівни до Пісарчика Пьотра,
третя особа без самостійних вимог Служба у справах дітей Коломийської районної державної адміністрації
про позбавлення батьківських прав.

В судове засідання викликається відповідач Пісарчик Пьотр, 06 лютого 1969 року народження, останнє
відоме місце проживання: с. Шепарівці, вул. Верещинського, 17, Коломийського району Івано-Франків-
ської області.

Згідно з ч. 2 ст. 77 ЦПК України сторони зобов’язані повідомляти суд про причини неявки в судове
засідання.

У разі неявки в судове засідання відповідача Пісарчика Пьотра, справа буде розглянута без його участі.
Суддя В. П. Димашок

оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів Пат «ЛЕГБанк» організатором торгів 

тов «іт-контракт» з використанням торгової системи Го «трансПЕрЕнсі інтЕрнЕШнЛ УкраЇна» 
Номер лота:  Q3923078551b1013 
Коротка назва лота: Право вимоги за кредитним договором 04-21-13КФ від 04.07.2013 р., 

укладеним із фіз. особою 
Місце проведення аукціону: http://torgi.fg.gov.ua:80/prozorrosale 
Дата проведення аукціону: 06.03.2017 року 
Час проведення аукціону: Буде надано організатором торгів 
Детальна інформація по лоту 
(параметри, забезпечення, початкова ціна, 
правила участі в аукціоні): 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/28-legbank/9244-06032017-1 
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�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 січня 2017 р. № 34
Київ

Про внесення зміни до постанови 
кабінету Міністрів України 

від 28 грудня 2016 р. № 1039
Кабінет Міністрів України ПостановЛяє:
Внести зміну до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р.

№ 1039 «Про затвердження Статуту публічного акціонерного товариства «На-
ціональна суспільна телерадіокомпанія України» (Офіційний вісник України,
2017 р., № 4, ст. 143), доповнивши її пунктом 3 такого змісту:

«3. Установити, що з дня державної реєстрації публічного акціонерного то-
вариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України” та до формування
його правління в порядку, визначеному Законом України «Про Суспільне теле-
бачення і радіомовлення України» та Статутом, затвердженим цією постановою,
повноваження виконавчого органу цього товариства здійснюються тимчасово
виконуючим обов’язки голови правління публічного акціонерного товариства
“Національна суспільна телерадіокомпанія України” одноосібно.».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН 

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 січня 2017 р. № 28
Київ

Про внесення змін до Порядку видачі,
продовження дії та анулювання дозволу 

на застосування праці іноземців 
та осіб без громадянства

Кабінет Міністрів України ПостановЛяє:
Внести  до  Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на за-

стосування праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 р. № 437 «Питання видачі, про-
довження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без
громадянства» (Офіційний  вісник  України, 2013 р., № 48, ст. 1722; 2015 р.,
№ 12, ст. 316), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 р. № 28

ЗМіни,
що вносяться до Порядку видачі, продовження дії та анулювання 

дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
1. Пункт 1 після слів «без громадянства» доповнити словами «, зокрема на

умовах сумісництва».
2. Абзац четвертий пункту 2 викласти в такій редакції:
«іноземців, які направлені закордонним роботодавцем в Україну для вико-

нання певного обсягу робіт (послуг) на підставі договору (контракту), укладеного
між вітчизняним та іноземним суб’єктом господарювання, за умови, що відсоток
кваліфікованих іноземців, які залучаються в межах такого договору (контракту),

не перевищує половини загальної чисельності осіб, що працюватимуть на умо-
вах договору (контракту);».

3. Пункт 6 після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«довіреність, що посвідчує право особи представляти інтереси роботодавця

із вчинення дій щодо оформлення дозволу, якщо такі дії вчиняє не керівник під-
приємства, установи, організації.».

У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим.
4. У підпунктах 3 і 4 пункту 7 цифру «5» замінити цифрою «4».
5. Абзац перший пункту 9 викласти в такій редакції:
«9. Для продовження дії дозволу роботодавець подає територіальному ор-

ганові за своїм місцезнаходженням не пізніше ніж за 20 і не раніше ніж за 40
календарних днів до закінчення дії дозволу:».

6. Пункти 10, 16 і 18 викласти в такій редакції:
«10. Територіальний орган приймає та реєструє заяву і документи в день от-

римання за описом, копія якого видається роботодавцю або уповноваженій ним
особі з відміткою про дату та номер реєстрації таких документів.

Якщо документи, що додаються до заяви, подано не в повному обсязі або не
відповідають вимогам цього Порядку, територіальний орган залишає заяву без
розгляду, про що не пізніше ніж через три робочих дні з дати прийняття доку-
ментів письмово повідомляє роботодавцю із посиланням на відповідні пункти
цього Порядку та повертає йому документи без вчинення будь-яких дій. Відпо-
відна інформація розміщується на офіційному веб-сайті територіального ор-
гану.»;

«16. Територіальний орган оформляє та видає дозвіл за умови звернення ро-
ботодавця не пізніше ніж через три робочих дні з дати зарахування коштів на
рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування Ук-
раїни на випадок безробіття, зазначений територіальним органом.»;

«18. Дозвіл видається на строк до одного року. Дія такого дозволу може про-
довжуватися необмежену кількість разів на такий самий строк.».

7. У пункті 24:
абзаци перший, другий та дев’ятий викласти в такій редакції:
«24. Територіальний орган за місцезнаходженням роботодавця приймає рі-

шення про відмову у видачі, продовженні дії дозволу в разі:
наявності кваліфікованих працівників в Україні (регіоні), які можуть бути пра-

цевлаштовані на заявлену роботодавцем вакансію і відповідають вимогам, за-
значеним роботодавцем в інформації про попит на робочу силу (вакансії), та
відмови роботодавця у працевлаштуванні громадян України, які були направлені
територіальними органами для працевлаштування (під час прийняття рішення
про видачу дозволу на застосування праці осіб, зазначених в абзаці другому
пункту 2 цього Порядку);»;

«відбування іноземцем чи особою без громадянства на момент оформлення
дозволу покарання за скоєння злочину або у разі притягнення особи до кримі-
нальної відповідальності;»;

доповнити пункт абзацом такого змісту:
«неподання копій документів, що ідентифікують об’єкт авторського права та

(або) суміжних прав автора і засвідчують авторство (авторське право).».
8. У пункті 25:
абзаци перший і другий викласти в такій редакції:
«25. Дозвіл анулюється територіальним органом за місцезнаходженням ро-

ботодавця в разі:
неподання роботодавцем копії укладеного трудового договору (контракту) з

іноземцем чи особою без громадянства у строки, встановлені пунктом 27 цього
Порядку;»;

доповнити пункт після абзацу дев’ятого новим абзацом такого змісту:
«подання роботодавцем письмової заяви щодо анулювання дозволу.».
У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Рішення про анулювання дозволу не пізніше ніж через три робочих дні після

його прийняття надсилається роботодавцю та розміщується на офіційному веб-
сайті територіального органу.».

9. Пункти 26 і 27 викласти в такій редакції:

«26. Рішення про відмову у видачі дозволу, продовженні його дії та анулю-
вання дозволу може бути оскаржене в Державній службі зайнятості не пізніше
ніж через 10 календарних днів з дати його отримання роботодавцем або в суді.
Порядок оскарження рішень в Державній службі зайнятості визначається Мін-
соцполітики. Рішення, прийняте за наслідками розгляду скарги, є обов’язковим
для виконання територіальним органом, рішення якого оскаржувалося.

Подані документи повертаються заявникові у разі прийняття територіальним
органом рішення про відмову у видачі або продовженні дії дозволу.

27. Роботодавець зобов’язаний не пізніше ніж через 90 календарних днів по-
чинаючи з дати дії дозволу укласти з іноземцем чи особою без громадянства
трудовий договір (контракт) та не пізніше ніж через 10 календарних днів почи-
наючи з дати укладення трудового договору (контракту) подати його копію, за-
свідчену роботодавцем, територіальному органові.».

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25 січня 2017 р. № 46-р
Київ

Про призначення якименка о. в. 
першим заступником Голови державної
інспекції навчальних закладів України 

Призначити Якименка Олександра Васильовича першим заступником
Голови Державної інспекції навчальних закладів України з дати початку
фактичного виконання ним посадових обов’язків строком на п’ять років з
оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування
строком на два місяці. 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25 січня 2017 р. № 47-р
Київ

Про призначення Бондар а. в. 
заступником Голови державної інспекції 

навчальних закладів України
Призначити Бондар Аллу Володимирівну заступником Голови Державної

інспекції навчальних закладів України з дати початку фактичного виконання
нею посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відпо-
відно до законодавства. 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

оГоЛоШЕння
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів

ат «дЕЛЬта Банк»
на електронних торговельних майданчиках 

                                                                                    ТОВ «НЬЮТЕНД» 
Номер лота: №№Q3919625226b3354- Q3919625226b3359 
Коротка назва лота: Права вимоги за кредитними договорами. 
Місце проведення аукціону: http://www.prozorro.sale/ 
Дата проведення аукціону: 09 березня 2017 р. 
Час проведення аукціону: Буде надано організатором торгів. 
Детальна інформація по лоту 
(параметри,забезпечення,початкова ціна, правила участі 
в аукціоні): 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/9279-990 

                                                                                    ТОВ «ІТ-Контракт» 
Номер лота: №№Q3923078526b3360 - Q3923078526b3363 
Коротка назва лота: Права вимоги за кредитними договорами. 
Місце проведення аукціону: http://www.prozorro.sale/ 
Дата проведення аукціону: 09 березня 2017 р. 
Час проведення аукціону: Буде надано організатором торгів. 
Детальна інформація по лоту 
(параметри,забезпечення,початкова ціна,правила участі  
в аукціоні): 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/9282-991 

 

кадрові Питання

Президент України 
призначив:
БОНКА Ореста Едуардовича — головою Старосамбірської районної державної

адміністрації Львівської області з 30 січня 2017 року зі строком випробування
один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства.



�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Дарницький районний суд м. Києва викликає як третіх

осіб: Шугар Ю.М., Шугар А.А., Шугар Г.А., Кутню Г.В., Алі-
мову А.О., Чернікову C.M., Аравідову Сен-Петра Григорівну,
Аравідову Сен-Павла Мигалівну, місце проживання яких: 
м. Київ, вул. Дяченка, б. 10-А, у судове засідання, яке відбу-
деться 2 березня 2017 року об 11.00 годині за адресою: 
м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, для участі в судовому
розгляді цивільної справи за позовом Кутнього Григорія Іва-
новича до Кутньої Ганни Мигалівни, Чернікової Ірини Ми-
хайлівни, Алімової Марії Михайлівни, треті особи: Шугар
Ю.М., Шугар А.А., Шугар Г.А., Кутня Г.В., Алімова А.О.,Чер-
нікова C.M., Аравідова С., Аравідова С. про вселення, усу-
нення перешкод у здійсненні права користування та
розпорядження майном.

При собі мати паспорт. З опублікуванням оголошення
про виклик, відповідачі вважаються повідомленими про
день, час та місце розгляду справи і в разі неявки до суду,
справа може бути розглянута за їхньою відсутністю. Відпо-
відачі у випадку неявки в судове засідання зобов’язані по-
відомити суд про поважність причини неявки.

Суддя В. В. Даниленко

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської
області повідомляє відповідача Кель Вілі Івановича,
який мешкає за адресою: вул. Вознесенська, 71, 
м. Первомайськ Миколаївської області, 55200, що
судовий розгляд по цивільній справі № 2/484/313/17
за позовом Деревинського Володимира Івановича
до Кель Вілі Івановича, З/О Деревинська Анжела Ми-
колаївна, Первомайська Південна Товарна Біржа про
визнання права власності на частину житлового бу-
динку з надвірними будівлями та спорудами, через
вашу неявку відкладено на 10.00 год. 09.02.2017 р.

На призначений час відповідачу слід з’явитися до
суду з паспортом та ідентифікаційним кодом.

У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4
ст.169 ЦПК України, буде розглянутий за його від-
сутності на підставі наявних у справі  даних чи дока-
зів (постановлене заочне рішення).

Суддя В. І. Закревський

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Бондаренко В. М.) викликає як від-
повідачів: Лімарева Юрія Сергійовича, 25.09.1962 року
народження, останнє місце проживання якого: м. До-
нецьк, вул. Взльотна, буд. 25; Лімареву Поліну Анатолі-
ївну, 18.03.1959 року народження, останнє місце
проживання якої: м. Донецьк, вул. Взльотна, буд. 25, по
цивільній справі № 185/10124/16-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Універсал Банк» до Лі-
марева Юрія Сергійовича, Лімаревої Поліни Анатоліївни
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання призначене на 13 лютого 2017 року
о 09.00 год. за адресою: 51400, Дніпропетровська об-
ласть, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута
за їхньої відсутності.

Білокуракинський райсуд Луганської обл. повідомляє, що
18.02.2016 р., 19.02.2016 р. були винесені ухвали у цивільних
справах: № 409/293/16-ц; № 409/287/16-ц; № 409/291/16-ц;
№ 409/292/16-ц; № 409/295/16-ц; № 409/278/16-ц; 
№ 409/279/16-ц; № 409/280/16-ц; № 409/285/16-ц; 
№ 409/282/16-ц; № 409/284/16-ц; № 409/288/16-ц; 
№ 409/289/16-ц; № 409/286/16-ц; № 409/294/16-ц про видачу
дублікатів виконавчих листів на Астахова Олександра Ана-
толійовича, Дерезуцьку Ольгу Василівну, Сєдих Віктора Пет-
ровича, Архипова Андрія Миколайовича, Щербакову Тетяну
Вікторівну, Абрамюка Павла Володимировича, Мочалову
Світлану Юріївну, Сєдих Валентину Федорівну, Щербакова
Миколу Володимировича, Лимара Володимира Митрофа-
новича, Ковчуженко Світлану Павлівну, Малькова Віктора
Миколайовича, Бессараба Бориса Сергійовича, Михайлюк
Олену Борисівну, Швець Світлану Михайлівну, Толстенко Те-
тяну Олександрівну, Бурлакова Костянтина Олексійовича на
користь КС «Компаньйон».

Суддя Максименко О. Ю.

В провадженні Сватівського районного суду Луган-
ської області перебуває цивільна справа за позовом ПАТ
«Альфа Банк» до Ардашева Володимира Олексійовича
про стягнення заборгованості.

Сватівський районний суд Луганської області викли-
кає Ардашева Володимира Олексійовича в судове засі-
дання 10 лютого 2017 року о 10.00 год. для розгляду
цивільної справи за позовом ТОВ «Кредитні ініціативи»
до Ардашева Володимира Олексійовича про стягнення
заборгованості, яке відбудеться за адресою Сватівського
районного суду Луганської області.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
проти позову та докази їх підтвердження. У випадку не-
явки відповідача в судове засідання та неповідомлення
суду про причини неявки позов буде розглянутий за
його відсутністю за наявними в матеріалах справи дока-
зами.

Суддя Попова О. М.

Комсомольський міський суд Полтавської області ви-
кликає Золотоношу Олександра Вікторовича (останнє ві-
доме місце проживання: Полтавська область, м. Горішні
Плавні (Комсомольськ), вул. Добровольського, буд. 22,
кв. 18) як відповідача в судове засідання в цивільній
справі за позовом Рачинської (Золотоноші) Наталії Вік-
торівни до Золотоноші Олександра Вікторовича, третя
особа: Служба у справах дітей Горішньоплавнівської мі-
ської ради Полтавської області про позбавлення бать-
ківських прав.

Судове засідання відбудеться 22 лютого 2017 року о
10 годині 00 хвилин у приміщенні Комсомольського мі-
ського суду за адресою: Полтавська область, м. Горішні
Плавні (Комсомольськ), вул. Гірників, 17.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки, справу
буде розглянуто за вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини
неявки в судове засідання.

Суддя Т. В. Окунь

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє Жи-
пецького Сергія Борисовича, Жипецьку Марину Геннадіївну
про те, що 22 лютого 2017 року о 14 годині 15 хвилин Дніп-
ровським районним судом м. Києва за адресою: м. Київ, вул.
Сергієнка, 3, каб. 39 буде розглядатись цивільна справа 
№ 755/14471/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «УкрСиббанк» до Жипецького Сергія Борисовича,
Жипецької Марини Геннадіївни про стягнення суми забор-
гованості за кредитним договором, процентів, нарахованих
за користування кредитом, та пені.

Жипецький Сергій Борисович викликається в судове за-
сідання як відповідач, останнє відоме місце проживання від-
повідача: бул. Верховної Ради, буд. 21-А, кв. 42, м. Київ.

Жипецька Марина Геннадіївна викликається в судове за-
сідання як відповідачка, останнє відоме місце проживання
відповідачки: вул. Будівельників, буд. 7, гурт., кім. 22, 
м. Київ.

У випадку неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута у вашу відсутність.

Суддя В. П. Катющенко

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як

відповідача Гончарова Сергія Валерійовича, місце

реєстрації: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10а, кв. 62,

у судове засідання, що призначено на 13 лютого

2017 року на 14 годину 00 хвилин у цивільній справі 

№ 752/21814/16-ц, провадження по справі 

№ 2/752/2093/17 за позовом Гончарової Тетяни Ана-

толіївни до Гончарова Сергія Валерійовича про ро-

зірвання шлюбу.

Адреса суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14-а, кабі-

нет № 26.

Суддя О. В. Мирошниченко

ПАТ КБ «Приватбанк» повідомляє: Марса-
віну Олену Іванівну, що у зв’язку з порушенням зо-
бов’язань за кредитним договором № 14.11939 від
22.05.2007 р. та відповідно пункту 24 Договору іпо-
теки № 14.11939/ДЗ-1 від 22.05.2007 р. та статті 38
Закону України «Про іпотеку» № 898-IV від
05.06.2003 року, ПАТ КБ «Приватбанк» має намір в
рахунок погашення заборгованості за кредитним до-
говором укласти договір купівлі-продажу предмету
іпотеки, а саме квартири, що знаходиться за адре-
сою: Запорізька обл., м. Дніпрорудне, вул. Комсо-
мольська, буд. 21, кв. 75.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, м.
Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає як від-
повідача Луганську міську раду в судове засідання
по цивільній справі № 426/17444/16-ц за позовом
Лаврущенко Галини Борисівни до Луганської міської
ради про встановлення додаткового строку для по-
дання заяви про прийняття спадщини, що відбу-
деться 28 лютого 2017 року о 12.30 год.

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

Суддя О. М. Попова

Симонов Валентин Вікторович, Деснянський ра -

йонний суд м. Києва (м. Київ, пр. Маяковського, 5-

в, каб. 11) повторно викликає Симонова В. В. у

судове засідання на 14.02.2017 року о 09 год. 00 хв.

для участі у розгляді цивільної справи за позовом

ПАТ «Укрсоцбанк» до Симонова В.В. про стягнення

заборгованості. У разі вашої неявки справу буде роз-

глянуто без вашої участі.

Суддя О. М. Панченко

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача в судове засідання Олійника
Валерія Павловича по справі № 433/2738/16-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-
Банк» до Олійника Валерія Павловича про стягнення
заборгованості за договором кредиту на 10 лютого
2017 року на 14.00 годину.

Засідання відбудеться за адресою: Луганська об-
ласть, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Суддею Бердянського міськрайонного суду 
Дністрян О. М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, б. 64, каб. № 308) 27 лютого 2017 року о
09 годині 20 хвилин буде розглядатись справа за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоц-
банк» до Доценка Івана Володимировича, Доценко
Лариси Валентинівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Явка відповідачів у справі обов’язкова. У разі їх
неявки справа буде розглянута за їх відсутності.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Горбатюка Максима Вікторовича,
07.06.1983 р.н., в судове засідання, яке призначене
на 15 год. 00 хв. 17 лютого 2017 року, для розгляду
цивільної справи № 319/1605/16-ц за позовом ПАТ
КБ «Правекс-Банк» до Горбатюка Максима Вікторо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, яке відбудеться за адресою: вул.
Центральна, 26-а, смт Більмак, Більмацького
району, 3апорізької області.

Суддя Ю. М. Горбачов

Комунарський районний суд м. Запоріжжя (вул.
Малиновського, 7, каб. № 48) викликає у судове за-
сідання, яке відбудеться 14.02.2017 року о 09 год.
50 хв., каб. № 48, як відповідача Тамразова Камран
Вахідовича по цивільній справі № 333/6023/16-ц за
позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Тамразова К. В.
про стягнення боргу.

У разі неявки у судове засідання справа буде роз-
глянута за його відсутності за наявними у справі до-
казами.

Суддя І. Й. Наумова

Броварський міськрайонний суд Київської області ви-
кликає Махову Ірину Пилипівну, 19 квітня 1957 року на-
родження, та Махова Дмитра Сергійовича, 11 березня
1980 року народження, як відповідачів у справі за позо-
вом Приватного акціонерного товариства «ОТП Банк» до
Махової Ірини Пилипівни, Махова Дмитра Сергійовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором,
у судове засідання, яке призначено на 27 лютого 2017
року о 12 год. 15 хв. у приміщенні суду, що знаходиться
за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Грушев-
ського, 2, каб. № 214.

В разі вашої неявки справу буде розглянуто за наяв-
ними матеріалами в справі.

Суддя В. С. Сердинський

Вільнянський районний суд Запорізької області
викликає у судове засідання на 06 березня 2017 р. 
о 15.00 годині, за адресою: Запорізька область, 
м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 4, як відповідача Го-
ловньову Анжеліку Георгіївну по цивільній справі №
314/7135/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Го-
ловньової Анжеліки Георгіївни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором. У разі неявки
відповідача в судове засідання, справу буде розгля-
нуто за її відсутності.

Суддя Є. М. Капітонов

Вільнянський районний суд Запорізької області
викликає у судове засідання на 06 березня 2017 р. 
о 14.00 годині, за адресою: Запорізька область, 
м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 4, як відповідача Топ-
чій Василя Васильовича по цивільній справі 
№ 314/7141/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до
Топчій Василя Васильовича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором. У разі неявки від-
повідача в судове засідання, справу буде розглянуто
за його відсутності.

Суддя Є. М. Капітонов

Комунарський районний суд м. Запоріжжя (вул.
Малиновського, 7, каб. № 48) викликає у судове за-
сідання, яке відбудеться 14.02.2017 року о 09 год.
30 хв., каб. № 48, як відповідача Шама Євгена Воло-
димировича по цивільній справі № 333/6212/16-ц за
позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Шами Є. В. про
стягнення боргу.

У разі неявки у судове засідання справа буде роз-
глянута за його відсутності за наявними у справі до-
казами.

Суддя І. Й. Наумова

Вільнянський районний суд Запорізької області
викликає у судове засідання на 06 березня 2017 р. 
о 13.00 годині, за адресою: Запорізька область, 
м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 4, як відповідача Ки-
сельова Юрія Гаріковича по цивільній справі 
№ 314/7429/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до
Кисельова Юрія Гаріковича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором. У разі неявки від-
повідача в судове засідання, справу буде розглянуто
за його відсутності.

Суддя Є. М. Капітонов

Попаснянський райсуд Луганської обл. (м. Попасна, вул. Суворова, 6) викликає як відпо-
відача Криворучко Ніну Володимирівну (Луг. обл., м. Золоте, вул. Л. Чайкіної, б. 6, кв. 1),
справа № 423/3509/16-ц, на 15.02.2017 р. о 08.00 год. за позовом КС «Компаньйон» про стяг-
нення кредиту.

У разі неявки справу розглянуть без вашої участі згідно ст. 169 ЦПК України.
Суддя А. В. Архипенко

Сихівський районний суд м. Львова повідомляє обвинуваченого у кримінальному
провадженні Голіята Ростислава Юрійовича, 08.05.1968 р.н., зареєстрованого за адре-
сою: Львівська обл., м. Винники, вул. Ціолковського, 6, що судове засідання у кримі-
нальному провадженні відбудеться 22 лютого 2017 р. о 10.00 год.

Голова суду Лєсной С. Є.

Втрачене свідоцтво на право власності № 2077-С/КІ від 24 листопада 2008
року, видане Головним управлінням житлового забезпечення виконавчим

органом Київської міської ради, 16 грудня 2008 року, що належить 
Дяченко Леоніду Михайловичу, вважати недійсним.

Андрющенко Олександр Павлович викликається як відповідач по
цивільній справі за позовом Андрющенко Юлії Євгеніївни до Андрю-
щенка Олександра Павловича про позбавлення батьківських прав на
судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Червонозаводського
районного суду м. Харкова (м. Харків, м-н Героїв Небесної Сотні, 36,
під’їзд № 3) під головуванням судді С. М. Салайчук 07 лютого 2017
року о 12.00 годині.

МП у формі ТОВ «Банкомзв’язок-5»,
ЄДРПОУ 19068029, ліквідується на підставі 

рішення зборів учасників. Претензії приймаються
протягом місяця за адресою: 

м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 7, кв. 281.

20.02.2017 p. o 14.30 годині у приміщенні Новоайдар-
ського районного суду Луганської області буде слухатись
цивільна справа № 419/3566/16-ц за позовом Тіханова Сер-
гія Сергійовича до Тіханової Світлани Вікторівни, Тіханової
Аліни Сергіївни про визнання втрати права користування
житловим приміщенням.

Суддя В. Б. Мартинюк

Втрачений судновий білет ДБ 000987,
виданий 23.09.2017 р. на ім’я Собко Володимир

Іванович на човен «Прогрес-4», двигун 
«Honda ВF50» № BBЕ J 1012100, 

вважати недійсним.

Державне агентство резерву України
оголошує повторний аукціон з реалізації труб, спирту метилового,

діетиленгліколю.
Аукціон відбудеться 15 лютого 2017 р. о 15.00 год.

Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціону:
Одінцова Л. А. (235-17-42), Шкляр Л. П. (234-32-28).

Детальна інформація про умови проведення аукціону розміщена на
офіційному веб-сайті Держрезерву України – www.gosrezerv.gov.ua.

Державне агентство резерву України
оголошує повторний аукціон з реалізації газу природного.

Аукціон відбудеться 15 лютого 2017 р. о 15.00 год.

Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціону:

Одінцова Л. А. (235-17-42), Шкляр Л. П. (234-32-28).

Детальна інформація про умови проведення аукціону розміщена на

офіційному веб-сайті Держрезерву України – www.gosrezerv.gov.ua.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької об-
ласті знаходиться обвинувальний акт у кримінальному провадженні
відносно Кичигіна Олексія Миколайовича у вчиненні кримінального
правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В якості обвинуваченого викликається Кичигін Олексій Миколайович
в підготовче судове засідання, яке призначено на 14 год. 00 хв. 16 лю-
того 2017 року та відбудеться в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: вул. Консульська, 64, м. Бердянськ, Запорізька
область.

Суддя Морока C. M.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман,
вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк «Правекс-Банк» до Ме-
тельської Юлії Анатоліївни про стягнення заборгованості за договором
кредиту.

Відповідач Метельська Ю.А. викликається до каб. № 6 суду на 15 лютого
2017 року на 14 годину 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У разі неявки відповідача, справа буде розглянута у її відсутності зa
наявними доказами. Суддя Бєлоусов А.Є.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає
Петренка Сергія Валерійовича та Мельник Юлію Володимирівну як від-
повідачів по цивільній справі за позовною заявою Публічного акціо-
нерного товариства комерційного банку «Правекс-Банк» до Петренка
Сергія Валерійовича, Мельник Юлії Володимирівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, яке призначено на 14-00 годину
08 лютого 2017 року за адресою: Миколаївська область, м. Возне-
сенськ, вул. Кібрика, 11, каб. №3. У випадку Вашої неявки справа буде
розглядатися без Вашої участі.

Суддя М. М. Ротар

Повідомлення ТОВ «ТриМоб»
Повідомляємо, що ТОВ «ТриМоб»:
З 10.02.2017 вносить зміни у тарифний план «Інтернет Безлім» для або-

нентів контрактної форми обслуговування та призупиняє підключення до
тарифного плану «Економ-бізнес++» для абонентів контрактної форми об-
cлуговування.

Із детальною інформацією про внесені зміни можна ознайомитись в  міс-
цях продажу послуг ТОВ «ТриМоб» або на сайті www.3mob.ua. Отримати ін-
формацію можна також за телефоном Контакт-центру 0-800-50-11-88.
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ЗАЯВА 
про екологічні наслідки діяльності при експлуатації проектованого об'єкта

Планована діяльність – будівництво громадсько-житлового комплексу з нежитловими приміщеннями та об'єктами
соціального призначення та підземними паркінгами на перетині вул. Львівської та вул. Живописної у Святошинському
районі м. Києва. Мета планованої діяльності – забезпечення населення житлом згідно з вимогами ДБН 360-92**.
Шляхи здійснення мети – будівництво громадсько-житлового комплексу.

Відповідно до листа Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища від 11.02.2014
№ 064/55 обов’язкову екологічну експертизу необхідно проводити до видалених деревно-чагарникової рослинності
на території площею більше 0,12 га відповідно до п.13 Закону України «Про екологічну експертизу» та Постанови
Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р. № 808.

Проектований об’єкт не підпадає під санітарну класифікацію дод. 4 ДСП-176-96 і нормативної СЗЗ не потребує. 
Дані про земельні, водні, людські ресурси:

Потреба в земельних ресурсах – в межах земельної ділянки площею 0,5602 га, згідно із Витягом з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права на  умовах оренди  земельної ділянки
кадастровий номер 8000000000:75:212:0010 строком дії до 15.05.2019 (індексний номер витягу 21700171 від
15.05.2014, номер запису про інше речове право 5668510, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
360744480000). 

Водні ресурси – витрата води для об'єкту з міської водопровідної мережі відповідно розрахункам.
Персонал – кількість створених робочих місць під час проведення будівництва визначатиметься в томі ПОБ. Ство-

рення нових робочих місць – біля 114.
Енергетичні ресурси: електроосвітлення, технологічне обладнання  – від  електромереж. 
Теплопостачання - опалення, гаряче водопостачання – від мережі згідно ТУ.

Суттєві фактори впливу на стан НПС
✓ Викиди від підземного паркінгу і відкритої гостьової автостоянки NO2, СО, SO2, C12-С19, СН4; NO; NH3; C; C20H12.
✓ Шум одиночних автомобілів при виїзді/заїзді L.А.мак.
✓ Господарсько-побутові стоки проектованого об’єкта.
✓ Стоки дощових і талих вод передбачено в дощову каналізацію.
Господарсько-побутові відходи проектованого об'єкта ГПВ. При експлуатації підземного паркінгу і гостьової авто-

стоянки в усій зоні впливу проектованого об’єкта прогнозуються такі залишкові впливи

Тверді побутові відходи передбачені у кількості 210,52 т/рік. 

Розрахунки розсіювання на програмному комплексі «ЕОЛ 200 h» недоцільні, оскільки  викиди забруднюючих ре-
човин в атмосферне повітря незначні та не перевищують максимальних разових гранично допустимих концентрацій
ГДК.мр.: > 0,01 NO2,  > 0,01 СО, > 0,01 SO2,  > 0,01 C12-С19, > 0,01 СН4; > 0,01 NO; > 0,01 NH3; > 0,01 C; > 0,10 С20Н12.

Проектом передбачається благоустрій та озеленення території.
За рахунок оптимізації проектних рішень при виконанні природоохоронних заходів та санітарних норм об'єкт прак-

тично не буде здійснювати шкідливого впливу на навколишнє середовище. 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗАМОВНИКА щодо здійснення проектних рішень
у відповідності до норм і правил охорони НС і вимог екобезпеки

на всіх етапах будівництва та експлуатації об'єкта планованої діяльності
➢ будівництво та експлуатація об'єкту проектованої діяльності у відповідності з нормами і правилами охорони

НС і вимог екобезпеки;
➢ в період будівництва та експлуатації суворо дотримуватись технологічних режимів на всіх етапах. Виконувати

всі заходи по зменшенню впливів на навколишнє середовище, систематично контролювати роботу технологічного
та інженерного  обладнання;
➢ вивозити будівельні відходи та відходи, що утворюються при експлуатації об’єкту згідно з лімітами;
➢ озеленення території згідно з відомістю озеленення.

 

 
Забруднююча речовина Код ГДКм.р.,  

мг/м3 

Клас 
небезпеки 

Валові викиди 
г/с т/рік 

Діоксид азоту 301 0,2 0,2 0,00123528 0,04501722 
Оксид вуглецю 337 5,0 4 0,01005432 0,37324817 
Ангідрид сірчаний 330 0,5 3 0,00026604 0,00925734 
Вуглеводні граничні 2754 1,0 4 0,00250795 0,09348279 
Метан 410 50 - 0,00006713 0,00250093 
Оксид азоту 304 0,4 3 0,00001072 0,00039424 
Аміак 303 0,2 4 0,00000018 0,00000696 
Сажа 328 0,15 3 0,00008223 0,00281741 
Бенз(а)пірен 703 0,0001 1 0,00000036 0,00001219 
    0,01422421 0,52673725 

 

Коростенський міськрайонний суд Житомирської об-
ласті викликає в судове засідання Товариство з обмеже-
ною відповідальністю «Тел-Маркет», м. Київ, вул.
Ярославська, 57, як відповідача в цивільній справі за по-
зовом Чудакової Ніли Олександрівни до ТОВ «Тел-Мар-
кет» про визнання договору недійсним та стягнення
сплачених грошових коштів.

Розгляд справи відбудеться 21 лютого 2017 року о 10
годині в залі судових засідань №3 Коростенського міськ-
районного суду. У разі неявки відповідача або непові-
домлення про причини неявки, справа буде розглянута
у відсутність відповідача на підставі наявних доказів.

Суддя Коваленко В. П.

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтав-
ської області викликає в судове засідання, що відбу-
деться в приміщенні Крюківського районного суду 
м. Кременчука (м. Кременчук, вул. Троїцька (Красіна),
37/49) як відповідачку Дуженко Марію Андріївну, ос-
таннє відоме місце проживання: м. Кременчук, вул. Лео-
нова, 17/1, кв. 3, о 10 год. 00 хв. 16.02.2017 року по
справі за позовом Слюніної Н.В., Слюніна В.В. до Ду-
женко М.А., Полканової Н.П., Загорулько Г.І. про припи-
нення права на частку в житловому будинку.

Ваша явка обов’язкова. У разі неявки в судове засі-
дання справа буде вирішена на підставі наявних у ній до-
казів у вашу відсутність.

Суддя Хіневич В. І.

Радехівський районний суд Львівської області повідом-
ляє, що обвинувальний акт по кримінальному провадженню
про обвинувачення Азарової Тетяни Михайлівни у вчиненні
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, 
ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 385, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366
КК України, призначено до розгляду в підготовчому судо-
вому засіданні на 11 годину 16 лютого 2017 року в примі-
щенні Радехівського районного суду Львівської області за
адресою: м. Радехів, вул. Львівська, 14А Львівської області.

У підготовче судове засідання викликається обвинува-
чена Азарова Тетяна Михайлівна, 06.06.1970 року народ-
ження, зареєстрована за адресою: м. Кам’янка-Бузька, вул.
Шкільна, 15 Львівської області.

Суддя А. І. Крет

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідачку Гулла Яну Олександрівну в судове
засідання для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ
КБ «Правекс-Банк» до Гулла Яни Олександрівни про
стягнення заборгованості за договором кредиту, яке від-
будеться 10 лютого 2017 року о 08 год. 00 хв. (резервна
дата судового засідання 20 лютого 2017 року о 08 год.
00 хв.) у приміщенні Новопсковського районного суду
за адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Луган-
ської області.

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

Суддя О. С. Стеценко

Оболонський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання Тімоша Сергія Володимировича як
відповідача по цивільній справі №2/756/1307/17
(756/13541/16-ц) за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Укрсоцбанк» до Тімоша Сергія Во-
лодимировича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 8 лютого 2017 року
о 09.00 годині в приміщенні Оболонського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Ти-
мошенка, 2-є, каб. 15.

Суддя Д. Г. Камбулов

У провадженні Вижницького районного суду Чернівецької
області знаходиться цивільна справа №713/1843/16-ц за по-
зовом ПАТ «ОТП Банк» до Поконечі Ігоря Михайловича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд зазначеної справи повторно призначений на
11.00 год. 13 лютого 2017 року в приміщенні Вижницького
районного суду Чернівецької області: вул. Українська, 13, 
м. Вижниця, Чернівецька область, суддя Пилип’юк І. В.

Суд викликає як відповідача по справі Поконечі Ігоря Ми-
хайловича, останнє відоме зареєстроване місце прожи-
вання: с. Виженка Вижницького району Чернівецької
області. Явка до суду обов’язкова, у разі неявки відповідача
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Ухвалою Бердянського міськрайонного суду Запо-
різької області від 18.01.2017 року відкрито провад-
ження за обвинуваченням Полторацької Ірини Іванівни,
яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 110, ч. 1 
ст. 258-3 КК України та призначене підготовче судове за-
сідання.

До суду як обвинувачена викликається Полторацька
Ірина Іванівна. Підготовче судове засідання відбудеться
17 лютого 2017 року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні
Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запо-
різька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64.

Суддя Троценко Т. А.

Відповідач Криволапов Богдан Володимирович (останнє
відоме місце проживання: с. Тихонівка, Лисянський район,
Черкаська область) викликається в судове засідання у
справі № 700/822/16-ц, пр. № 2/700/12/17 за позовом Вече-
рука Сергія Віталійовича до Криволапова Богдана Володи-
мировича про стягнення боргу та штрафних санкцій за
договором позики.

Справа призначена до судового розгляду на 11.00 годину
8 лютого 2017 року в залі засідань Лисянського районного
суду Черкаської області за адресою: вул. Незалежності, 4,
смт Лисянка Черкаської області.

Явка відповідача до суду обов’язкова. У разі неявки від-
повідача до суду на вказану дату, справа буде розглянута
без відповідача за наявними в ній доказами.

Суддя Н. О. Добриднюк

Самбірський міськрайонний суд Львівської об-
ласті викликає Пущала Олександра Леонідовича, 2
серпня 1980 року народження, останнє відоме місце
реєстрації якого: с. Хлопчиці, вул. Лісова, 57 Самбір-
ського району Львівської області, в судове засі-
дання, яке відбудеться 14 лютого 2017 року о 10 год.
00 хв., як відповідача у справі за позовом Пущало
Лілії Володимирівни до Пущала Олександра Леоні-
довича про стягнення аліментів на утримання дітей.

У разі неприбуття в судове засідання, суд ухвалить
рішення на підставі наявних у справі доказів.

Суддя І. А. Пташинський

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська
(адреса: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 84, каб. 
№ 210, суддя Волошин Є. В.) викликає в судове засі-
дання, яке відбудеться 16 лютого 2017 року о 14 годині
00 хвилин громадянина Зося Геннадія Івановича як від-
повідача по цивільній справі № 202/6852/16-ц; провад-
ження № 2/202/374/2017 за позовною заявою
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Зося Геннадія Івановича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки та невиконання обов’язку повідомити
суд про причини неявки, справу буде вирішено на під-
ставі наявних даних і поставлено заочне рішення.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізь-
кої області знаходиться цивільна справа № 310/6932/16-ц за по-
зовом Савченка О.А. до Савченко Н.Ю., Савченко М.О., третя
особа: Шульженко О.А., про визнання осіб такими, що втратили
право користування житловим приміщенням.

Розгляд справи призначено на 14.02.2017 року о 14.00 годині
в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою:
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зала су-
дового засідання 411.

Суд викликає Савченко Марію Олександрівну як відповідачку.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідачки в судове

засідання справа буде розглянута за наявними матеріалами.
Суддя Полянчук Б. І.

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дніс-
трян О. М. (за адресою м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, б. 64, каб. № 308) 27 лютого 2017 року о 09
годині 00 хвилин буде розглядатись справа за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Укрсоц-
банк» до Шельдяєвої Наталі Вікторівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Суд викликає Шельдяєву Наталю Вікторівну.

Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі не-
явки справа буде розглянута за її відсутності.

Васильківський міськрайонний суд Київської області
викликає Ускова Геннадія Юрійовича в судове засідання
як відповідача за позовом Боровик Ірини Олегівни про
позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів,
яке призначено на 10 лютого 2017 року о 09.30 год. і яке
відбудеться за адресою: м. Васильків, Київська область,
вул. Шевченка, 8, суддя Корнієнко С. В.

Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без

поважних причин, воно буде проведено у вашу відсут-
ність, а відповідно до ч. 9 статті 74 ЦПК України, з опуб-
лікуванням оголошення про виклик, відповідач
вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання Александрову Катерину
Семенівну як відповідачку в цивільній справі 
№ 328/4029/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «Приватбанк» в
особі представника позивача Сафіра Федора Олего-
вича до Александрової Катерини Семенівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 9 лютого 2017 року о
09.00 годині в приміщенні Токмацького районного
суду Запорізької області за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Андрущенко О. Ю.

ПОВІСТКА
про виклик підозрюваного для отримання повідомлення

про підозру та допиту як підозрюваного
Підозрюваний Гасімов Ібрагім Аловсат Огли, 23.04.1986

року народження, громадянин Азербайджану, останнє місце
фактичного проживання на території України: м. Житомир,
майдан Визволення, 1, кв. 21, відповідно до вимог ст. ст. 133,
135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 10 лютого 2017
року о 10 год. 00 хв. в каб. № 235 до слідчого СУ ГУНП в Жи-
томирській області Ковальчука О. В. (0412) 40-75-15, за ад-
ресою: м. Житомир, Старий Бульвар, 5/37, для отримання
повідомлення про підозру, допиту як підозрюваного у кри-
мінальному провадженні № 12016060000000068 від
23.05.2016 за ч.1 ст.115 КК України.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до Поташнікова Сер-
гія Миколайовича про стягнення заборгованості за до-
говором кредиту. Відповідач по справі Поташніков С. М.
(зареєстрований за адресою: 83016, м. Донецьк, вул. Пе-
редова, 3) викликається на 15 лютого 2017 року о 13.00
год. до суду, каб. № 7, для участі в розгляді справи по
суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя В. В. Андреєв

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«ЗДОРОВО» (03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, б. 86-Н,
код ЄДРПОУ 33637321) повідомляє про визнання втраченими
бланків договорів ОСЦПВВНТЗ: АК/0855602 – 1 шт., АК/1875118
– 1 шт., АК/1875119 – 1 шт., АК/1875122 – 1 шт., АК/1875123 – 1
шт., АК/1875124 – 1 шт., АК/1875127 – 1 шт., АК/1875128 – 1 шт.,
АК/1875279 – 1 шт., АК/1875280 – 1 шт , АК/1875281 – 1 шт.,
АК/1875282 – 1 шт., АК/1875283 – 1 шт., АК/1875284 – 1 шт,
АК/1875285 – 1 шт., АК/1875286 – 1 шт., АК/1875287 – 1 шт.,
АК/1875288 – 1 шт, АК/1875289 – 1 шт., АК/2357086 – 1 шт.,
АК/2357087 – 1 шт., АК/2357088 – 1 шт, АК/2357089 – 1 шт.,
АК/2357090 – 1 шт., АК/2357091 – 1 шт., АК/2357092 – 1 шт
АК/2357093 – 1 шт., АК/2357094 – 1 шт., АК/2357095 – 1 шт.,
АК/2357096 – 1 шт., АК/2357097 – 1 шт. 

Голова Правління ПрАТ «СК «ЗДОРОВО» Р. А. Дунаєвський

Оболонський районний суд м. Києва викликає в су-
дове засідання Лазурець Олену Михайлівну як відпові-
дача по цивільній справі № 2/756/1055/17
(756/11820/16-ц) за позовом Лисенкової Валентини Во-
лодимирівни до Лазурець Олени Михайлівни, Мавріна
Сергія Анатолійовича, 3-ті особи: Головне територіальне
управління юстиції у м. Києві, Лисенкова Ольга Сергі-
ївна, Лисенков Володимир Сергійович про визнання до-
говору дарування недійсним.

Судове засідання відбудеться 21 лютого 2017 року об
11.00 годині в приміщенні Оболонського районного суду
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-є,
каб. 15.

Суддя Д. Г. Камбулов

Городенківський районний суд Івано-Франківської області
повідомляє Москалюка Олександра Дмитровича, 24.03.1951
року народження, останнє місце реєстрації: с. Серафинці, вул.
Винниченка, 1 Городенківського району Івано-Франківської об-
ласті, що він як відповідач викликається в судове засідання
14.02.2017 року на 13 год. 00 хв. по справі № 342/1213/16-ц за
позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Москалюка Олександра
Дмитровича про стягнення заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик Москалюка О. Д.,
він вважатиметься належним чином повідомлений про час і
місце проведення розгляду справи. Явка до суду обов’язкова. В
разі неявки, справу буде розглянуто за його відсутності.

Адреса суду: м. Городенка, вул. Героїв Євромайдану, 7 Івано-
Франківська область.

Суддя Федів Л. М.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Золотарева Артема Олександровича, ос-
таннє відоме місце проживання якого: м. Київ, вул.
Мілютенка, 11-Б, кв. 163, в судове засідання, яке
призначене на 06.03.2017 року на 10 год. 00 хв., для
розгляду справи за позовом Золотаревої І. Б. до Зо-
лотарева A. О. про визнання особи такою, що втра-
тила право користування жилим приміщенням.
Адреса суду: м. Київ, пр. Маяковського, 5-в, каб. 34.

Суддя Грегуль О. В.

В Ірпінський міський суд Київської області на
21.02.2017 р. о 09 год. 00 хв. (справа № 367/9215/16-ц)
викликається Жуков Едуард Володимирович по
справі за позовом Жукової Катерини Сергіївни до
Жукова Едуарда Володимировича, третя особа:
Служба у справах дітей Ірпінської міської ради про
надання дозволу на виїзд за кордон неповнолітньої
дитини без згоди батька. В разі неявки Жукова Е. В.
(Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7), справа
буде розглядатися у його відсутність.

Суддя Л. П. Саранюк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
повідомляє, що 13 січня 2017 року ухвалені заочні
рішення за позовами Публічного акціонерного това-
риства «Альфа-Банк» м. Київ про стягнення забор-
гованості за кредитними договорами:

по цивільній справі № 428/9829/16-ц до Білоусової
Світлани Георгіївни;

по цивільній справі № 428/9828/16-ц до Вєрєтєль-
нікова Олексія Юрійовича;

по цивільній справі № 428/9995/16-ц до Являн-
ського Володимира Миколайовича.

Суддя І. О. Юзефович

Попільнянський районний суд Житомирської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Березенського
Анатолія Володимировича, 26.11.1984 року народження, ос-
таннє відоме місце проживання: с. Андрушки, вул. Завод-
ська, 3, кв. 7, Попільнянського району Житомирської
області, по справі за позовом Березенської Аліни Василівни
до Березенського Анатолія Володимировича про розірвання
шлюбу, яке відбудеться о 10.00 годині 28.02.2017 року в залі
суду Попільнянського районного суду в смт Попільня по вул.
Б. Хмельницького, 24, Попільнянського району Житомир-
ської області.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде
розглянута за його відсутності.

Суддя Сікан В. М.

Згідно протоколу № 26/01/2017 Загальних зборів
учасників ТОВ «Ірпінська АЗС» від 26.01.2017 р. при-
йнято рішення щодо припинення Товариства з об-
меженою відповідальністю «Ірпінська АЗС» (08203,
Київська обл., м. Ірпінь, вул. Северинівська, буд. 150
«А», код ЄДРПОУ 24450669) шляхом його ліквідації
у добровільному порядку. Головою ліквідаційної ко-
місії призначено Анненкову Олену Юріївну. Заяви
кредиторів приймаються протягом двох місяців від
дня публікації даного оголошення.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 4 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч         День
Київська +1    -4      +1    -4
Житомирська +1    -4      +1    -4
Чернігівська 0    -5         0    -5
Сумська -2    -7         0    -5
Закарпатська 0   +5      +3    +8
Рівненська -1    -6       -2    +3
Львівська +1    -4      +2    +7
Івано-Франківська +1    -4      +2    +7
Волинська -1    -6       -2    +3
Хмельницька +1    -4       -2    +3
Чернівецька +1    -4      +2    +7
Тернопільська +1    -4         0    +5
Вінницька 0    -5       -2    +3

Oбласть Нiч          День
Черкаська +1      -4      -2    +3
Кіровоградська +1      -4      -2    +3
Полтавська +1      -4      -2    +3
Дніпропетровська +1      -4        0    +5
Одеська -2     +3      +2    +7
Миколаївська -2     +3      +1    +6
Херсонська -2     +3      +1    +6
Запорізька +2      -3        0    +5
Харківська -4      -9      +2     -3
Донецька -1      -6      -1    +4
Луганська -6   -11      +2     -3
Крим 0     +5      +5  +10
Київ 0      -2        0     -2

фотофакт

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Іван ШЕВЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

НЕ ПРОБЛЕМА. Лід, що
скував акваторію Одеського
морського порту, жодних ус-
кладнень у роботі гавані не
спричинив. Про це «УК» пові-
домив начальник порту Ігор
Ткачук: «Жодних затримок,
жодних надзвичайних ситуа-
цій немає». Крига на узбе-
режжі почала з’являтися у во-
дохресні морози. Вони тут
ледь сягали -5 градусів, і ди-
вувало, чому під час значно
жорсткішої — до -15 —  ново-
річної негоди море залиша-
лося чистим, а вкрилося кри-
гою при значно вищій темпе-
ратурі. Фахівці пояснили, що
це прісноводний лід, який
принесло до одеського узбе-
режжя з Дніпра та Південно-
го Бугу. Він утворився саме у
новорічні морози, а під час
наступного потепління розко-

ловся, і деякі крижини діста-
лися Одеси. 

Ще вчора льодовий покрив
в акваторії був суцільним, про-

те його товщина занепокоєн-
ня у портовиків не викликала.
«Коли дивишся на цей крає-
вид, то може виникнути вра-

ження, що порт перебуває у
льодовому полоні, — каже
Ігор Ткачук, — а для професіо-
налів, які тут працюють, це
нормальна робоча ситуація». 

Наявність льоду не лише не
зменшує прибутки порту, а й
дає змогу йому більше зароб-
ляти, надаючи послуги,
пов’язані з проведенням су-
ден крізь кригу. Ідеться про
так званий льодовий збір,
який стягують до закінчення
льодової кампанії. Портофлот
має у складі буксири льодово-
го класу, які ламають кригу.
Утім,  щоб заробити додаткові
кошти або помилуватися Чор-
ним льодовитим морем, часу
залишилося зовсім небагато.
В Одесі теплішає і, ймовірно,
до кінця тижня льоду на узбе-
режжі вже не буде. Чорне мо-
ре в Одесі замерзає не щоро-
ку, проте льодова шкоринка
не є тут чимось надзвичай-
ним.

ЛІТОПИСЕЦЬ. Учора  в Будинку уряду було
урочисто відкрито виставку, присвячену пам’яті
відомого фотожурналіста Володимира Репіка
— лауреата премії Спілки журналістів СРСР,
заслуженого журналіста України, просто майс-
тра, Професіонала з великої літери.

Працюючи кореспондентом Українського на-
ціонального інформаційного агентства «Укрін-
форм» (раніше РАТАУ-ДІНАУ), тривалий час він
виконував функції особистого фотографа кіль-
кох українських прем’єр-міністрів.  

Перші фотознімки зруйнованого четвертого
енергоблока Чорнобильської атомної електрос-
танції одразу після вибуху 26 квітня 1986 року
зробив саме Володимир Репік. Ці фотографії

було опубліковано на шпальтах центральних
видань багатьох країн. Також митцю було дору-
чено вести фотохроніку випробувань кількох
поколінь найбільших літаків сімейства «Анто-
нов». Зокрема він брав участь в унікальному
польоті літака Ан-74 до Північного полюса, зні-
мав перебіг кількох  Олімпійських і Паралімпій-
ських ігор. 

Виставку підготовлено спільно із Секретарі-
атом Кабінету Міністрів України, Українським
національним інформаційним агентством «Ук-
рінформ» та коледжем Київського національно-
го університету технологій та дизайну ( Володи-
мир Репік свого часу закінчив цей навчальний
заклад).  

Історія Буковини — 
в поштових листівках

Світлана ІСАЧЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

КРАЄЗНАВСТВО. Фотоальбом-каталог «Вітання з Буковини. Міс-
та, села та жителі краю на старовинних поштівках» укладено на ос-
нові особистої колекції начальника Чернівецької митниці ДФС Миколи
Салагора, яку він збирав десятки років. Таке у головного митника об-
ласті несподіване хобі — вивчати історію краю, зокрема рідної Гли-
боччини. Листівки в цьому на поміч. Адже вони не тільки засіб зв’язку,
повідомлень, привітань, а ще й фотофакти та ілюстрації побуту буко-
винців, етнографії цієї землі, архітектури її міст і сіл. Вони в деталях,
почасти надзвичайно цікавих, розповідають про уподобання краян,
облаштування помешкань, манеру спілкування, про моду тих часів,
особливості народних строїв. За ними можна вивчати розбудову Чер-
нівців, простежити становлення архітектурних ансамблів міста.  

— Поштові листівки, а їх у книжці понад півтисячі, мають  величезне
історико-культурна і топографічне значення, дають змогу робити уні-
кальні етнографічні висновки, — каже Микола Салагор. — Особливо
ціную примірники із зображенням видатних особистостей, які творили
історію України і Буковини зокрема.

Львівщина шукає
логотип і гасло

Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»

ОЗНАКА ЧАСУ. Упродовж лютого Львівщина шукатиме власний
символ і гасло. І долучитися до цієї справи запрошують громад-
ськість. До того ж, як поінформували у прес-службі ОДА, краяни мо-
жуть братися не лише до виконання технічного завдання — вимог до
розроблення символа та гасла області, а й визначити, який образ по-
трібно закласти у логотип —  ілюстрацію чи абстракцію, яким барвам
віддати перевагу та який девіз обрати. Облдержадміністрація прове-
де закупівлю послуги зі створення символа Львівщини через систему
електронних закупівель ProZorro.

Місцева влада впевнена, що гасло та логотип Львівщини сприяти-
ме позиціонуванню області в Україні й за кордоном, а також розвит-
кові її туристичного, інвестиційного та зовнішньоекономічного іміджу. 

Утім, Львівщина не перша у таких пошуках. Її сусідка Тернопіль-
щина представила власний туристичний логотип ще в березні 2015
року. 

Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»

СВІТ НА ДОТИК. Тактильні
малюнки, Брайлівський алфа-
віт, годинник, кубики, доміно та
фігурки звірів — такі навчаль-
но-дидактичні матеріали для
незрячих та слабкозорих дітей
уперше в Україні розробили й
почали виготовляти на 3D-при-
нтері в Рівненській обласній уні-

версальній науковій бібліотеці.
Генераторами ідеї стали пред-
ставники обласного осередку
Всеукраїнської громадської ор-
ганізації людей з інвалідністю
по зору «Генерація успішної
дії» Петро Поліщук та Ніна
Асєєва. А втілити їх у життя до-
поміг волонтер Михайло Гру-
шевський.

— Добре, що 17 років тому
наша обласна бібліотека впро-

вадила проект «Вікно в Амери-
ку», який дав змогу отримати
3D-принтер. Нині роль бібліо-
тек змінюється, і тепер саме
тут презентують продукцію для
слабкозорих: діти й дорослі
можуть вчитися на цих мате-
ріалах і швидше адаптуватися
до життя. До того ж, це крок
уперед у впровадженні інклю-
зивної освіти, — каже заступ-
ник голови облдержадмініс-

трації Світлана Богатирчук-
Кривко.

За словами волонтера Ми-
хайла Грушевського, тактильні
матеріали пройшли попередню
апробацію у вихованців спеціа-
лізованого дитсадка №35 у
Рівному та в Клеванській шко-
лі-інтернаті для дітей із вадами
зору, їх неодноразово вдоско-
налювали. Рівняни готові поді-
литися досвідом з іншими.  

На Рівненщині подбали про дітей з вадами зору

Одеський лід — то просто гарно

Гавань у льоду. Гарно і не страшно
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Першими виставку-ретроспективу оглянули колеги і друзі Володимира Репіка
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