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Мінфін  
боргів не має

ПЕНСІЇ. Міністерство фінансів інформує, що видатки державно-
го бюджету, які спрямовуються Пенсійному фонду на виплату пен-
сій, профінансовано стовідсотково. Відповідно до помісячного роз-
пису асигнувань загального фонду державного бюджету, видатки 
на виплату пенсій за січень — липень 2018 року затверджено в су-
мі 83,4 мільярда гривень.

Усі зазначені кошти спрямовано до адресата. 12 липня 2018 року 
було перераховано Пенсійному фонду останній платіж на суму 2,5 
мільярда гривень, повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Відповідно до Бюджетного кодексу, Пенсійному фонду на по-
криття тимчасових касових розривів надають позики з єдиного 
казначейського рахунку на виплату пенсій. 23 липня 2018 року з 
єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду на виплату 
пенсій було надано позичку в сумі півтора мільярда гривень.

По інформацію щодо графіка виплат пенсій у Мінфіні просять 
звертатися до Пенсійного фонду.

ЦИТАТА ДНЯ

ОЛЕГ НАЛИВАЙКО:         «Головним

ЦИФРА ДНЯ

100 000 грн
отримає кожна родина українських 
політичних в’язнів, які перебувають 

у тюрмах в Росії та на тимчасово 
окупованих нею територіях

підсумком дозвільної 
системи стало те, що  

з полиць вітчизняних 
книгарень фактично 

зникла література 
антиукраїнського 

змісту».

Варварські копанки 
У ТІНІ. На Луганщині нелегально видобувають вугілля  
з відкритих кар’єрів попри війну і близькість фронту

Іванка МІЩЕНКО  
для «Урядового кур’єра»

Поблизу Лисичанська, на 
землях Попаснянського 

району громадські активісти 
виявили нелегальні вугільні 
кар’єри. Вирито котловани 
завглибшки майже 30 ме-
трів. Верхній родючий шар 
ґрунту просто знято і вивер-
нуто. З’явилися ями, які під-
мивають ґрунтові води, тож 
рано чи пізно вони руйну-
ватимуться. Місцеві жителі 
не пам’ятають, щоб до 2014 
року тут так по-варварськи 
видобували чорне золото.

Фотографії місячного 
ландшафту, який утворив-
ся через багатометрові ями 

й кар’єри, — наслідки роз-
роблення нелегальних ко-
панок заполонили Фейсбук 
цього літа. Але місцеві акти-
вісти вже два роки подають 
у державні інстанції заяви 
про це свавілля без жодного 
результату. 

«За моєю інформацією, 
копанки в нас з’явилися 
2015 року», — розповідає 
член громадської ради при 
Луганській облдержадміні-
страції Анатолій Рижков.

Активісти зафіксува-
ли свіжі кар’єри на терито-
рії желатинового заводу бі-
ля Лисичанська, неподалік 
селищ Нижнє і Мирна До-
лина Попаснянського райо-
ну. «Ми інформуємо правоо-

хоронні органи», — підкрес-
лює Анатолій Рижков.

Чому триває незаконний 
видобуток вугілля? Хто за-
мовник? 

«Вугілля видобувають 
фактично у промислових 
масштабах і вивозять ван-
тажівками. Легалізують ви-
добуте через міні-шахти, а 
далі його відправляють на 
електростанції як комер-
ційне», — пояснює громад-
ський активіст.

«До війни вистачало ко-
панок на території облас-
ті, і не було потреби копа-
ти ями завглибшки 30 ме-
трів кар’єрним способом, ан-
трацит лежав майже на по-
верхні, — розповідає Анато-

лій Рижков. — Через бойо-
ві дії й блокаду, а також рі-
шення Кабінету Міністрів 
України про припинення 
торгівлі з тимчасово оку-
пованими територіями по-
треба у вугіллі зросла. Лю-
ди швидко зорієнтували-
ся, знайшли старі карти гео-
логорозвідки. У Лисичан-
ську багато місць виходу ву-
гільного пласта фактично на 
відкритий ґрунт. Ось і поча-
ли тут видобуток».

Активіст упевнений, що 
«не може не існувати умов-
ний контроль правоохорон-
них органів за всім цим. Два 
роки копати котловани 
біля населеного пункту 
просто так неможливо. 

Випробування 
пройшли успішно

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. На Гончарівському полігоні Збройних 
сил України відбулися комплексні випробування боєприпасів та 
нової зброї українського виробництва. Про їх успішне проведення 
відзвітував Секретар Ради національної безпеки і оборони України 
Олександр Турчинов.  У найкоротші терміни в країні було розпоча-
то виробництво боєприпасів, яких раніше не виробляли. Відбула-
ся важлива фаза випробувань найдефіцитніших 152-міліметрових 
снарядів і мін для нових українських мінометів. Зокрема, на поліго-
ні випробували по дві модифікації 60-міліметрових і 82-міліметро-
вих мінометів, перевірили безпекові характеристики під час веден-
ня вогню зі 120-міліметрових мінометів.

Усі балістичні характеристики перевіряли сучасним унікальним 
комплексом — мобільною радарною системою траєкторних вимі-
рювань. «Її унікальність полягає в тому, що вона може з великою 
точністю відстежувати траєкторію не тільки снаряда, міни чи ра-
кети, а навіть кулі», — цитує слова Олександра Турчинова прес-
служба РНБО. Боєприпаси та артилерійську зброю, які пройшли 
випробування, виготовляють і державні, і приватні підприємства. 
Це дає змогу в межах прозорої конкуренції поліпшувати їх якість і 
зменшувати вартість.

«Випробування пройшли успішно. Українська зброя та боєпри-
паси показали відповідність заданим характеристикам, і найближ-
чим часом їх візьмуть на озброєння ЗСУ, що значно посилить вог-
неву спроможність нашої армії», — констатував Секретар РНБО.

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Уряд розглянув також 
інформаційну реінтеграцію Донбасу та посилення 
енергонезалежності

Газове питання знято 
з порядку денного

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Уряд продовжив чин-
ність постанови №187 

«Про затвердження По-
ложення про покладення 
спеціальних обов’язків на 
суб’єктів ринку природного 
газу для забезпечення за-

гальносуспільних інтересів 
у процесі функціонування 
ринку природного газу» до 
1 вересня 2018 року. Згід-
но з документом, ціна на газ 
для населення поки що за-
лишається незмінною. 

Прем’єр зазначив, що 
Україна має і надалі зміц-
нювати свою незалежність, 

зокрема енергетичну. Він 
наголосив, що стверджува-
ти незалежність, передусім 
енергетичну — надважли-
ве завдання, і нагадав, що 
Україна, яка має великі за-
паси в надрах, завжди ку-
пувала газ у Росії. Колишня 
влада прихиляла коліна пе-
ред Кремлем, тоді як влас-

ні надра було закрито, за-
недбано, а відносини — ко-
румповано.

«Наша мета — відкрити 
геодані, дати змогу при-
ходити бізнесу на основі 
прозорих аукціонів і ви-
добувати газ, щоб ми 
відмовилися від ім-
порту. 

Голова Держкомтелерадіо про ефективне фільтрування 
ідеологічного сміття з Росії
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

оголошення

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Гр-н Кравцов Єгор Миколайович, що зареєстрований за адресою: Луганська 

область, м. Сєвєродонецьк, вул. Гоголя, 20/8; останнє місце проживання: Луган-
ська область, м. Лисичанськ, вул. В. Сосюри, буд. 357, кв. 31, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 3 серпня 2018 року о 16 год. в каб. № 105 
до управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих тери-
торіях Генеральної прокуратури України за адресою: Україна, Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, буд. 27, 93400, для допиту та проведення 
інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  № 42018000000000878 
за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 258, ч. 2 ст. 
437, ч. 2 ст. 438 КК України як підозрюваному.

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 ін-

ші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок від-

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

ванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово 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 відпові-

дач, який був у встановленому КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне 
підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом 
іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини 
свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 
0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слід-
чого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку 
неприбуття на виклик слідчого 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 несуть відповідальність, вста-
новлену законом.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого 
судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підо-
зрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнарод-
ний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування 
чи спеціального судового провадження.

Прокурор відділу — прокурор групи прокурорів 
у к/п № 42018000000000878
Генеральної прокуратури України                                                           Г. Маілян

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Гр-н Тарубаров Сергій Олександрович, відома адреса реєстрації:  Україна, Лу-

ганська область, м. Лисичанськ, вул. Ватутіна, 46, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135 Вам необхідно з’явитися 3 серпня 2018 року о 12.00 год. до управління з роз-
слідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної 
прокуратури України за адресою: Україна, Луганська область, м.Сєвєродонецьк, 
вул. Богдана Ліщини, 27, каб.№105 для допиту та проведення інших процесуаль-
них дій у кримінальному провадженні № 42018000000000820 за ознаками кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 258, ч. 2 ст. 438 КК України як 
підозрюваному. 

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 ін-

ші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок від-

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

ванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово 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 відпові-

дач, який був у встановленому КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне 
підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом 
іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини 
свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 
0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слід-
чого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку 
неприбуття на виклик слідчого 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 несуть відповідальність, вста-
новлену законом.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого 
судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підо-
зрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнарод-
ний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування 
чи спеціального судового провадження.

Прокурор відділу — прокурор групи прокурорів 
у к/п № 42018000000000878
Генеральної прокуратури України                                                           Г. Маілян

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Гр-н Тарубаров Олександр Олександрович, відома адреса реєстрації:  Украї-

на, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Ватутіна, 46, відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135 Вам необхідно з’явитися 3 серпня 2018 року о 14.00 год. до управління 
з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Гене-
ральної прокуратури України за адресою: Україна, Луганська область, м. Сєвєро-
донецьк, вул. Богдана Ліщини, 27, каб.№105 для допиту та проведення інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні № 42018000000001702 за ознаками 
кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 258, ч. 2 ст. 438 КК Укра-
їни як підозрюваному.

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 ін-

ші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок від-

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

ванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово 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 відпові-

дач, який був у встановленому КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне 
підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом 
іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини 
свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 
0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слід-
чого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку 
неприбуття на виклик слідчого 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 несуть відповідальність, вста-
новлену законом.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого 
судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підо-
зрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнарод-
ний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування 
чи спеціального судового провадження.

Прокурор відділу — прокурор групи прокурорів 
у к/п № 42018000000000878
Генеральної прокуратури України                                                           Г. Маілян

Кам’янсько-Дніпровський районний суд Запорізької області викликає як обвинувачено-
го Притуліна Іллю Миколайовича, 02.09.1974 р.н, який проживає за адресою: вул. Чкало-
ва, 26-А м. Кам’янка-Дніпровська Запорізької області у судове засідання по кримінальному 
провадженню № 318/437/17, № 1-кп/318/33/2018 відносно Притуліна І. М. за ч. 1 ст. 258-3 КК  
України.

Судове засідання відбудеться об 11-30 годині 15 серпня 2018 року у приміщенні суду за 
адресою:  Запорізька область, м. Кам’янка-Дніпровська, вул. Щаслива, 93, кабінет № 9.

 Суддя Петров В. В

Кам’янсько-Дніпровський районний суд Запорізької області викликає як обвинуваченого 
Молчанова Юрія Павловича, 07.12.1970 р.н, який зареєстрований за адресою: пр. Будівель-
ників, 41, кв. 76 м. Енергодар Запорізької області; проживає за адресою: вул. Молодіжна, 101, 
кв. 14, м. Енергодар Запорізької області у судове засідання по кримінальному провадженню  
№ 316/296/17, № 1-кп/318/37/2018 відносно Молчанова Ю. П. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Судо-
ве засідання відбудеться о 14-00 годині 15 серпня 2018 року у приміщенні суду за адресою: За-
порізька область, м. Кам’янка-Дніпровська, вул. Щаслива, 93, кабінет № 9.

 Суддя Петров В. В.

Втрачені суднові реєстраційні 

документи на судно «GTI 130 W/MB», 

№ YDV30521B616, 

судновласник Маловичко І. С., 

вважати недійсними.

Інформаційне повідомлення АТ «УкрСиббанк»

АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення змін до Правил (договірних умов), які є частиною договорів щодо 
банківського обслуговування клієнтів АТ «УкрСиббанк», а саме:

в ПРАВИЛАХ (ДОГОВІРНИХ УМОВАХ) ВІДКРИТТЯ, ВИКОРИСТАННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ 
ФІЗИЧНИХ ОСІБ У НАЦІОНАЛЬНІЙ І ІНОЗЕМНИХ ВАЛЮТАХ В АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Голос 
України» № 116 (4366) від 20.06.2008, з усіма наступними змінами та доповненнями, —

викласти абз.1 п. 10.3.  в новій редакції наступного змісту:
«10.3. Рахунок(-и) закривається(-ються) на підставі заяви Клієнта та/або у разі незгоди Клієнта із запропонова-

ними Банком змінами до Договору. Всі наявні залишки грошових коштів перераховуються на рахунок, вказаний 
Клієнтом, або на відповідний внутрішньобанківський рахунок і можуть бути отримані Клієнтом за його першою ви-
могою з урахуванням вимог законодавства.» 

в ПРАВИЛАХ (ДОГОВІРНИХ УМОВАХ) ОБСЛУГОВУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІД-
РОЗДІЛІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ, ПРЕДСТАВНИЦТВ – КЛІЄНТІВ АТ «УКРСИББАНК», опубліко-
ваних в газеті «Голос України» № 99 (4849) від 02.06.2010, з усіма наступними змінами та доповненнями, —

викласти абз.1 п. 2.10.3. в новій редакції наступного змісту:
«2.10.3. Для закриття Раухнку(-ів) всі наявні залишки грошових коштів перераховуються на рахунок, вказаний 

Клієнтом, або на відповідний внутрішньобанківський рахунок  і можуть бути отримані Клієнтом за його першою ви-
могою з урахуванням вимог законодавства»

Датою публікації змін до Правил (договірних умов) є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому ви-
данні, а саме: 27.07.2018 р.

Датою початку дії змін до Правил є 28.08.2018 р.

Заступник Голови Правління — 
Начальник Юридичного департаменту                    С. М. Панов

ПАТ «Укрсоцбанк» повідомляє про втрату 
оригіналів, а саме:

— Іпотечного договору №032/06-236, укладе-
ного між Акціонерно-комерційним банком со-
ціального розвитку «УКРСОЦБАНК» та Прокопен-
ко Мариною Сергіївною, Дем’яненко Раїсою  Петрів-
ною, посвідченого 11.12.2007 р. Мироник  О. В., нота-
ріусом Київського міського нотаріального округу, 
зареєстрованого в реєстрі за №8309;

— Іпотечного договору №02-10/4173, укладе-
ного між Акціонерно-комерційним банком соці-
ального розвитку «УКРСОЦБАНК » та Кобилян-
ським Миколою Анатолійовичем, посвідченого 
20.12.2007 р. Мироник О.В., нотаріусом Київсько-
го міського нотаріального округу, зареєстровано-
го в реєстрі за №8633.

В провадженні Бердянського міськрайонно-
го суду Запорізької області знаходиться обвину-
вальний акт у кримінальному провадженні від-
носно Мартиненка В’ячеслава Віталійовича, у 
вчиненні кримінального правопорушення (злочи-
ну), передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Як обвинувачений викликається Мартинен-
ко В’ячеслав Віталійович, 28.02.1991 року наро-
дження, в судове засідання, яке призначене на 10 
год. 00 хв. 16 серпня 2018 року та відбудеться в 
приміщенні Бердянського міськрайонного суду 
за адресою: вул. Консульська, 64, м. Бердянськ, 
Запорізька область. 

Суддя Морока С. М.

Обвинувачений Желіба Микола Миколайович, 
25.06.1986 р.н., зареєстрований за адресою: До-
нецька область. м. Новоазовськ, вул. Леніна. 12, 
фактично проживає: Донецька область, м. Но-
воазовськ. вул. Кірова, 147а, у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України, відповідно до вимог ст.ст. 
297-5, 323 КПК України викликається в судове за-
сідання в порядку спеціального судового прова-
дження, яке відбудеться 15.08.2018 року о 10-00 
год., до Якимівського районного суду Запорізь-
кої області (Запорізька область, смт Якимівка,  
вул. Пушкіна, 25, тел.(06131) 6-11-80), для участі 
у судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик 
до суду передбачені ст. 138 КК України. Наслід-
ки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 
139, 323 КПК України. 

Суддя Нестеренко Т. В.

Підготовче судове засідання по кримінально-
му провадженню відносно Луценка Олександра 
Олександровича, обвинуваченого у вчиненні кри-
мінальних правопорушень (злочинів), передбаче-
них ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України відбу-
деться о 09-00 год. 16 серпня 2018 року, о 09-
00 год. 17 серпня 2018 року в приміщенні суду 
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,  
вул. Консульська, 64, зал 207.

До суду як обвинувачений на 16 серпня 2018 
року о 09-00 год., 17 серпня 2018 року о 09-00 
год. викликається Луценко Олександр Олексан-
дрович.

 Суддя Троценко Т. А.

Ухвалою Бердянського міськрайонного суду Запо-
різької області від 18.03.2018 року по кримінальному 
провадженню за обвинуваченням Рудницького Д. В. 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 1 ст. 258-3 КК України призначене судове засі-
дання, розгляд справи здійснюється у спеціальному 
судовому провадженні.

До суду як обвинувачений викликається Рудниць-
кий Денис Васильович. Судове засідання відбудеть-
ся 16.08.2018 року о 15-00 год. в приміщенні суду 
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. 
Консульська, 64.

Суддя Богомолова Л. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500 м. Бахмут Донецька область вул.Миру, 5) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням Та-
раканкової Ірини Михайлівни у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 110 ч. 2 КК України.

Обвинувачена по даному кримінальному проваджен-
ню викликається до суду (м.Бахмут Донецька область, 
вул. Миру 5, кім. 315), для участі у розгляді справи: Тара-
канкова Ірина Михайлівна 11.10.1971р.н, (яка зареєстро-
вана та мешкає Донецька область м. Бахмут, вул. Робо-
ча, 1-Б) на 06 серпня 2018року на 15 годину 00 хвилин. 
Явка в судове засідання обов’язкова.

Суддя Радченко Л. А.

Приазовський районний суд Запорізької області (За-
порізька область, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, тел.
(06133)22160), викликає Гаранжу Романа Володимирови-
ча, 22.07.1977 р.н, зареєстрованого за адресою: Донецька 
область, м. Новоазовськ. вул. Леніна, 8, кв. 6, як обвину-
ваченого, у судове засідання, призначене на 16 серпня 
2018 року об 11-00 год. по кримінальному провадженню 
№42015050000000260 за обвинувальним актом віднос-
но Гаранжи Р. В., який обвинувачується у вчиненні кримі-
нального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України, в якому Ваша участь є обов’язковою.

Колегія суддів: головуючий суддя Васильцова Г. А., 
судді Пантилус О. П., Діденко С. В.

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: F91GL30602
Короткий опис активів (майна) в лоті 1. Право вимоги за кред.договором №22.1/132-КЛТ-06

2. Дебіторська заборгованість за дог.№01/2006 від 18.09.2006
3. Будівля спорт.клубу боулінгу з баром(літ А) та осн.засобами у вигляді обладнання,  
заг.площа -2319,6кв.м., за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул.Халаменюка, 1

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

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону

17.08.2018

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/160-at-rodovid-bank/38698

Судове засідання в порядку спеціального судо-
вого провадження по кримінальному провадженню 
відносно Полторацької І. І., яка обвинувачується у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 4 ст. 28 , ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни відбудеться о 09-30 год. 15 серпня 2018 року в 
приміщенні суду за адресою: Запорізька область, м. 
Бердянськ, вул. Консульська. 64, зал 104. До суду як 
обвинувачена на 15 серпня 2018 року о 09-30 год. 
викликається Полторацька Ірина Іванівна. 

Суддя Троценко Т. А.

Краматорський міський суд Донецької області (84300, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає кри-
мінальне провадження № 234/15840/17 (провадження  
№1-кп/234/255/17) за обвинуваченням Дамірчян Межлума 
Артушевича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України).

Викликається обвинувачений Дамірчян Межлум Артуше-
вич, 01.08.1990 року народження, уродженець с. Нідж Рес-
публіки Азербайджан, який проживає за адресою: Донецька 
область, м. Краматорськ, вул. В. Садова, буд. 84, кв. 5. на 06 
серпня 2018 року о 09 годині 00 хвилин, для участі у судово-
му засіданні, яке відбудеться в приміщенні Краматорського 
міського суду Донецької області за адре сою: Донецька об-
ласть, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21, каб. № 9.

Суддя А. О. Чернобай

Судове засідання по спеціальному судовому про-
вадженню у кримінальному провадженні відносно 
Іваненка Андрія Олеговича, який обвинувачується у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України 
відбудеться о 09 годині 30 хвилин 22 серпня 2018 ро-
ку в приміщенні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області за адресою: Запорізька область, 
м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зал 208.

До суду як обвинувачений на 22 серпня 2018 ро-
ку о 09 годині 30 хвилин викликається Іваненко Ан-
дрій Олегович. 

Суддя Троценко Т. А.
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оголошення

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

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТОРГАХ (ЗУТ)
Дата:  27.07.2018 
Кредит № 8462-UA  
Запрошення до Торгів №: UE/1C

1. Цьому запрошенню до участі у торгах передує загальне повідо-
млення про закупівлі для даного проекту, яке було опубліковано в UN 
business online, Ref. WB3184-07/15 від 13.07.2015.

2. Україна отримала кредит Міжнародного банку реконструкції та 
розвитку (МБРР) та Фонду чистих технологій (ФЧТ) у доларах США на 
покриття витрат по Другому Проекту з передачі електроенергії. Пла-
нується, що частина даного кредиту буде використана на здійснення 
платежів за контрактами «Реконструкція підстанцій Західної ЕС» (Па-
кет UE/1С). 

3. Державне підприємство «Національна енергетична компанія 
«Укренерго» запрошує правоможних Учасників торгів надсилати запе-
чатані тендерні пропозиції на реконструкцію Об’єктів:  

• Лот 1 – «Реконструкція ПС 330 кВ «Ковель», ПС 330 кВ «Рівне»
• Лот 2 – «Реконструкція ПС 330 кВ «Івано-Франківська», ПС 330 кВ 

«Богородчани», ПС 220 кВ «Калуш», ПС 220 кВ «Борислав»
Відкриті міжнародні торги будуть проходити відповідно до одноетап-

ної процедури  торгів МБРР.
4. Зацікавлені правоможні Учасники мають змогу отримати додатко-

ву інформацію та вивчити документацію для торгів в офісі:

ДП «НЕК «Укренерго»
Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25, 01032

Контактні особи: 
п. Лисих В. В.
Начальник відділу організації міжнародних закупівель
procurement_office@ua.energy  
тел.: +38 044 238 30 14 
факс: +38 044 238 39 81

п. Садовець О. В.
Провідний інженер відділу організації міжнародних закупівель
procurement_office@ua.energy  
тел.: +38 044 238 31 35 
факс: +38 044 238 39 81

5. Повний комплект документації для торгів може бути придбаний 
зацікавленими Учасниками за умови подачі письмової заяви та оплати 
грошового внеску у розмірі 300 (триста) доларів США, що не відшко-
довується, або еквівалента у гривні (з урахуванням ПДВ та без ураху-
вання всіх банківських комісій, в тому числі банків-кореспондентів, які 
повинен сплатити Учасник торгів при здійсненні платежу; Учасник са-
мостійно розраховує розмір всіх банківських комісій; у випадку отри-
мання Замовником суми менш ніж 300 доларів США вона буде повер-
нута платнику).   

Платіж повинен бути перерахований на розрахунковий рахунок За-
мовника:

Для нерезидентів (USD):
Отримувач: ДП «НЕК «Укренерго»
ЄДРПОУ 00100227
Адреса: Україна, 01032, м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 25
Банк отримувача: AT «Укрексімбанк»
Україна, 03150, м. Київ, вул. Горького, 127
П/р 26002050066033
MФО 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Назва банку-кореспондента:
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, NEW YORK, USA
Номер рахунку банку-кореспондента: 04094227
SWIFT: BKTR US 23
Для резидентів України (UAH):
Отримувач: ДП «HЕK «Укренерго»
ЄДРПОУ 00100227
Адреса: Україна, 01032, м. Київ, вул. Cимона Петлюри, 25
П/р 26008010066033
АТ «Укрексімбанк»
MФО 322313
Учасники повинні вказати призначення платежу: «Оплата Тендерної 

документації «Реконструкція підстанцій Західної ЕС», Пакет UE/1С Дру-
гого Проекту з передачі електроенергії».

При надходженні оплати суми, що не відшкодовується, документи 
будуть негайно надіслані кур’єром, але Замовник не бере на себе відпо-
відальність за їх втрату або вручення із запізненням. Правоможні пред-
ставники Учасників торгів можуть отримати документацію для торгів 
особисто, за адресою, вказаною вище, надавши підтвердження пере-
рахунку платежу та копію своїх повноважень (лист на фірмовому блан-
ку Учасника).

6.  Умови Інструкцій Учасникам торгів та Загальних Умов Контракту є 
умовами стандартної Тендерної документації МБРР: Закупівля Устано-
вок, Проектування, Поставки та Монтажу (Квітень 2015). 

7. Тендерні Пропозиції повинні бути доставлені за адресою, вказа-
ною вище, не пізніше ніж 10:00 за київським часом 25.10.2018, а також 
повинно бути надано забезпечення тендерної пропозиції:

• Для Лота 1 – 350 000 дол. США;
• Для Лота 2 – 300 000 дол. США;
або у еквіваленті вільно конвертованої валюти.  
8. Тендерні пропозиції будуть розкриті у присутності представників 

Учасників торгів, які матимуть бажання бути присутніми о 10:00 за ки-
ївським часом 25.10.2018 у офісі ДП «НЕК «Укренерго», за адресою: 
Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри 25.

Запрошення до участі в торгах
27 липня 2018

Україна
Другий Проект з передачі електроенергії (ППЕ-2) 

Програмне забезпечення для впровадження Інформаційної системи 
управління (Система управління активами (IAMS)

Кредит №: 8462-UA
Запрошення до торгів №: UE/6

1. Цьому Запрошенню до участі в торгах передує Загальне повідо-
млення про закупівлю за даним проектом, яке було опубліковано 13 
липня 2015 року в UN business online, ref. No. WB3184-07/15.

2. Уряд України отримав кредит Міжнародного банку реконструк-
ції та розвитку (МБРР) та Фонду чистих технологій (ФЧТ) у доларах 
США на покриття витрат по Другому Проекту з передачі електроенер-
гії та має намір використати частину коштів цього кредиту для платежів 
за договором(ами), укладеними в результаті даної закупівлі «Програм-
не забезпечення для впровадження Інформаційної системи управління 
(Система управління активами (IAMS)».

3. Державне підприємство «Національна енергетична компанія 
«Укренерго» виконує роль агента по впровадженню проекту та запро-
шує надати запечатані тендерні пропозиції від правоможних учасників 
торгів на поставку та впровадження Інформаційної системи управління.

4. Торги будуть проводитися з використанням процедури міжнарод-
них конкурсних торгів (МКТ) відповідно до керівних положень Світо-
вого банку: Закупівлі за позиками МБРР та кредитами МАР, виданих 
в січні 2011 року та переглянутих в липні 2014 року, і відкриті для всіх 
учасників, що мають право участі, як це визначено в даних керівних по-
ложеннях, та які відповідають мінімальним кваліфікаційним критеріям, 
що визначені тендерною документацією, а також розміщені на офіцій-
ному сайті ДП «НЕК «Укренерго»: https://ua.energy/

5. Зацікавлені правоможні учасники торгів можуть отримати додат-
кову інформацію від Державного підприємства «Національна енерге-
тична компанія «Укренерго» і ознайомитися з тендерною документаці-
єю за адресою: вул. Симона Петлюри, 25, Київ, 01032, Україна з 09:00-
17:00 в робочі дні. 

Пану Віктору Лисих, начальнику відділу організації міжнародних за-
купівель

Procurement_office@ua.energy
Телефон: +38 044 238 30 14, +38 044  238 38 05
Факс: +38 044  238 39 81
Передтендерна зустріч, в якій можуть брати участь потенційні учас-

ники торгів, відбудеться 04 вересня 2018 року. Всі зацікавлені учасни-
ки торгів повинні підтвердити свою участь не пізніше 28 серпня 2018 
року і надіслати нам список представників з копіями їх паспортів. 

6. Повний комплект тендерної документації англійською мовою мо-
же бути придбаний зацікавленими учасниками торгів за наданням 
письмової заяви на вказану нижче адресу і після оплати грошового 
внеску у розмірі 100 (сто) доларів США, що не відшкодовується, або в 
еквіваленті у гривні (з урахуванням ПДВ та без урахування всіх банків-
ських комісій, в тому числі банків-кореспондентів, які повинен сплати-
ти учасник торгів при здійснені платежу; Учасник самостійно розрахо-
вує розмір всіх банківських комісій). Платіж повинен бути зарахований 
на розрахунковий рахунок Замовника:

Для нерезидентів (USD):
Отримувач: ДП «НЕК «Укренерго»
ЄДРПОУ 00100227
Адреса: Україна, 01032, м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 25
Банк отримувача: АТ «Укрексімбанк»
Україна, 03150, м.Київ, вул. Горького,127
П/р 26002050066033
МФО 322313
SWIFT: EXBS UA UX
Назва банку-кореспондента:
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS,
NEW YORK, USA
Номер рахунку банка-кореспондента: 04094227
SWIFT: BKTR US 33

Для резидентів України (UAH):
Отримувач: ДП «НЕК «Укренерго»
ЄДРПОУ 00100227
Адреса: Україна, 01032, м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 25
П/р 26008010066033
АТ «Укрексімбанк»
МФО 322313

Учасник повинен вказати призначення платежу: «Оплата Тендерної 
документації за Пакетом UE/6 Лот1 ППЕ-2»

При надходженні оплати суми, що не відшкодовується, документи 
будуть негайно відправлені кур’єром. Замовник не несе відповідаль-
ності за їх втрату або надходження із запізненням. 

7. Тендерні Пропозиції повинні бути доставлені за вказаною нижче 
адресою не пізніше 09:45 за київським часом 23 жовтня 2018 року. 
Пропозиції повинні мати забезпечення. Необхідне забезпечення стано-
вить: 40 000 доларів США.

8. Пропозиції, подані із запізненням, будуть відхилені. Конкурсні 
пропозиції будуть розкриті у присутності представників учасників тор-
гів, які виявлять бажання бути присутніми за вказаною нижче адресою 
о 10:00 за київським часом 23 жовтня 2018 року.

8. Увага потенційних учасників звертається на (I) той факт, що вони 
будуть зобов’язані підтвердити в своїх Пропозиціях, що все програм-
не забезпечення або ліцензоване належним чином або було виробле-
но Учасником і (II) порушення цієї вимоги вважається шахрайством, яке 
може привести до визнання неправоможності присудження контрактів, 
які фінансуються Світовим банком. 

Державне підприємство «Національна енергетична компанія  
«Укренерго» 

Кому: пану Віктору Лисих
Вулиця: Симона Петлюри, 25

Номер кабінету: 450
Місто: Київ

Індекс: 01032
Країна: Україна

Телефон: +38 044 238 30 14, +38 044  238 38 05
Факс: +38 044  238 39 81

Адреса електронної пошти: procurement_office@ua.energy
Електронні адреси, які мають стояти в копії:        Lyssykh.VV@ua.energy; 
                           gojnik.uv@ua.energy

Оголошення
про проведення відкритих торгів (голландського аукціону) з продажу 

активів  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «РЕАЛ БАНК» 

Номер лота: F69GL30827
Коротка назва лота/ 
номер кредитного договору:

Основні засоби у кількості 27 інвентарних  
номерів

Місце проведення аукціону: ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
Посилання на перелік організаторів  
відкритих торгів (аукціонів):  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Дата проведення аукціону: 17.08.2018 
Час проведення аукціону: Електронний аукціон розпочинається  

в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год.  
Автоматичне покрокове зниження ціни лота — 
розпочинається в проміжок часу з 9-30 год.  до 
10-00 год. та завершується в проміжок часу з 
16-15 год. до 16-45год. (загальна тривалість 
складає 6 годин 45 хвилин); 
Етап подання цінових пропозицій  — з 16-15 
год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 
15 хвилин) : 
— Період подання закритих цінових пропозицій 
— з 16-15 год. до 16-55 год. (загальна трива-
лість складає 10 хв.) 
— Період подання цінової пропозиції —  
з 16-25 год. до 17-00 год. (загальна тривалість 
складає 5 хвилин)

Детальна інформація по лоту 
(параметри, забезпечення,  
початкова ціна, 
правила участі в аукціоні):

Посилання на оголошення про проведення  
аукціону, розміщене на веб-сайті Фонду:  
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
55-real-bank/38733-asset-sell-id-175841

На розгляді в Пологівському районному суді Запорізької області пе-
ребуває кримінальне провадження за обвинуваченням Малахова О. Л. 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-
3 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розсліду-
вання.

Суддя Пологівського районного суду Запорізької області Карет-
ник Ю. М. викликає як обвинуваченого Малахова Олексія Леонідовича, 
який народився 02 вересня 1974 року у РФ, зареєстрований за адре-
сою: Донецька область. м. Докучаєвськ, вул. Мельникова, 16/5, до су-
ду (Запорізька область, м. Пологи, вул.Єдності. 28 (тел:(06165) 2-30-
76) для участі у підготовчому судовому засіданні у кримінальному про-
вадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22016050000000251 від 16.11.2016 року, що відбудеться о 09-00 
год. З0 серпня 2018 року в залі судових засідань Пологівського район-
ного суду Запорізької області. 

Особа, що викликається, зобов’язана заздалегідь повідомити про 
неможливість з’явлення на виклик суду.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинува-
ченого Михайлова Миколу Петровича, 23.09.1959 р.н. (зареєстрова-
не місце проживання: Донецька обл., смт Старобешеве, просп. Доне-
цький, 18, кв. 6) у підготовче засідання у кримінальному проваджен-
ні № 2201705010000000224 від 08.07.2017 (справа № 328/921/18) за 
обвинуваченням Михайлова М. П. у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 
28.08.2018 року о 10-00 годині в залі судового засідання за адресою: 
Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки 
обвинуваченого Михайлова М. П. кримінальне провадження буде здій-
снюватися за його відсутності. 

Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко П. Л., судді Ушатий І. Г., 
Новікова Н. В.

Старобільський районий суд Луганської області викликає  як  об-
винувачену Качуріну Людмилу Сагідбатдалівну, яка зареєстрована  за 
адресою: вул.  Шевченко,  будинок №4,  квартира №  118,  м. Луганськ, 
Луганська   область, у   попереднє   судове   засідання   по   криміналь-
ній   справі № 409/672/18 провадження № 1-кп/431/198/18 за обвину-
ваченням у скоєнні кримінального правопорушення,  передбаченого 
ч.1 ст.258-3 КК України,  що відбудеться 08 серпня 2018 року о 09 го-
дині 00 хв. в  приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Ста-
робільськ, вул. Миру, 38-А.

Наслідки   неприбуття   підозрюваного,   обвинуваченого,   свід-
ка,   потерпілого,   цивільного відповідача передбачені статтею 139 
КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбаче-
ні статтею 323 КПК України.

Суддя О. М. Березка

Попаснянський районний суд Луганської області викликає обвину-
ваченого Пачковського Миколу Анатолійовича, 27.09.1966 року наро-
дження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Попас-
на, вул. Миронівська, 6/1, щодо якого здійснюється спеціальне судо-
ве провадження, у судове засідання по кримінальному провадженню 
№423/381/17 по обвинуваченню Пачковського Миколи Анатолійовича 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, яке відбу-
деться 09 серпня 2018 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.

Кримінальне провадження розглядається суддею Архипенко А. В.
Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування 

оголошення, обвинувачений вважається належним чином ознайомле-
ний з його змістом.

Я, Кисельова О. В., приватний нотаріус Великоновосілківського районного нотарі-
ального округу Донецької області, повідомляю, що мною відкрито спадкову справу піс-
ля смерті БОНДАР ОЛЕКСІЯ ФЕДОТОВИЧА, померлого 06 березня 2018 року.

Для прийняття спадщини чи відмови від прийняття спадщини встановлюється строк 
у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини. Тобто всі особи, які вва-
жають себе спадкоємцями, повинні з’явитись до мене для подання заяви про прийнят-
тя спадщини чи заяви про відмову від спадщини до 06 вересня 2018 року за адресою: 
85500, Донецька обл., Великоновосілківський р-н, смт Велика Новосілка, вул. Цен-
тральна, 57-а або надіслати відповідну заяву за вищевказаною адресою, на якій справ-
жність підпису повинно бути засвідчено нотаріально.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької облас-
ті знаходиться кримінальне провадження № 766/5095/17 за обвинувачен-
ням Шестакова Костянтина Вікторовича, 24 січня 1976 року народження, у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.258-3 КК 
України.

Суд викликає обвинуваченого Шестакова Костянтина Вікторовича у судо-
ве засідання на 02 серпня 2018 року о 09 годині 15 хвилин, яке відбудеть-
ся у приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: Донецька область,м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, кор-
пус 2.

Суддя О. В. Стадченко 
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Тернопільська +14 +19 +23 +28 Крим +18 +23 +25 +30
Вінницька +15 +20 +24 +29 Київ +18 +20 +29 +31

Укргiдрометцентр

10 тисяч  
птахів миру 

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

АКЦІЯ. Масово випустити спортивних голубів вдалося за-
вдяки тому, що члени спортивної федерації голубівництва Ру-
мунії вирішили провести акцію «Птахи миру» для Донбасу. Во-
ни разом з пернатими вихованцями подолали шлях завдовж-
ки більш ніж 1000 кілометрів, щоб підтримати жителів сходу 
України.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Луганської облас-
ті, за випуском птахів миру спостерігали громадські активісти, 
жителі Сєверодонецька та інших міст і районів Луганщини. А 
потім голуби полетіли по своїх домівках у різні куточки Румунії. 
Українські активісти кажуть, що відзначать усі міста, з яких за-
вітали до них такі чудові гості.

У парку «Синевир» з’явилася Вовча долина 
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

ФАУНА. У Національному 
природному парку «Синевир» 
продовжують справу, яку запо-
чаткували понад п’ять років то-
му, — приймають на утриман-
ня диких тварин, створюючи їм 
умови, наближені до природ-
них. Цього разу потурбували-
ся про вовків. В околицях села 
Синевир відвели і облаштува-
ли всім необхідним ділянку для 
сірих хижаків. Тут у вольєрах 
живуть аж дев’ятеро дорослих 
і стільки само молодих тварин. 
Серед них є  канадські, степо-
ві, полярні і, звичайно ж, кар-
патські вовки.

Раніше ці тварини перебува-
ли в одному із зоопарків Хар-
кова, а тепер їх прийняла гос-
тинна закарпатські земля. Ту-

ристи із задоволенням купу-
ють харчі, які продаються бі-
ля входу в парк, — баранину, 
свинину, курятину — і підгодо-
вують тварин. Гостей тут бага-
то, адже поряд дорога до Си-
невирського озера. Доброчин-
ність відвідувачів парку — ре-

альна фінансова допомога в 
утриманні диких тварин, які на 
апетит не скаржаться. 

Ця місцина національно-
го парку вже отримала назву: 
долина вовків. Однак керівни-
цтво закладу планує обладна-
ти нові місця для утримання ди-

ких тварин. Невдовзі неподалік 
вовків житимуть олені. Напо-
внять водою й озерце, яке за-
риблять фореллю. Тож посту-
пово у цьому куточку закар-
патської Міжгірщини, біля села 
Синевирська Поляна,  сформу-
ють цілий екопарк.

Діти зі сходу та заходу зустрічаються  
на Херсонщині

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ЛІТО-2018.  На узбережжя 
Чорного й Азовського морів 
приїжджають діти з усієї Укра-
їни з батьками й у табори від-
починку. Протягом десяти днів 
у Скадовському районі в сана-
торії «Ювілейний» відпочива-
ли 92 дитини з Луганщини. А 
позаміський оздоровчий табір 
«Дивосвіт» Каланчацького ра-
йону привітно зустрів 20 шко-
лярів із Луганської області. Тут, 
на березі Чорного моря, ство-
рено гарні умови для комфорт-

ного й безпечного оздоровлен-
ня. Діти із задоволенням  бе-
руть участь у різних пізнаваль-
них та розважальних заходах.  
А Генічеський район на узбе-
режжі Азовського моря  при-
ймав на відпочинок дітлахів із 
Чернівецької області. Так діти 
зі сходу й заходу зустрічаються 
та спілкуються на півдні Укра-
їни. Усі ці поїздки організував 
департамент освіти, науки та 
молоді облдержадміністрації. 

«Якісний, безпечний та зміс-
товний відпочинок — це три 
пріоритетних напрями, на яких 
ґрунтується оздоровча кампа-

нія для дітей, — зазначив ди-
ректор департаменту Євген 
Криницький. —  Для цього у 
нас працює  команда профе-
сіоналів. Це наша спільна ро-
бота разом з колегами з інших 
областей». Він зазначив, що 
відпочинок дітей став можли-
вим за рахунок коштів місце-
вих бюджетів районів, міст та 
ОТГ Херсонщини. До оздоров-
чої кампанії приєдналися бю-
джети всіх рівнів. Триває спів-
фінансування на рівні ОТГ, 
сільських та місцевих громад, 
селищ. Отримано й  кошти з 
обласного та державного бю-

джетів. Загалом для відпочин-
ку дітей з Донеччини та Луган-
щини, з різних бюджетів було 
акумульовано майже 2,5 міль-
йона гривень. 

До кінця канікул південний 
край ще відвідають малень-
кі гості із Сумської, Чернігів-
ської, Донецької, Івано-Фран-
ківської, Тернопільської та Лу-
ганської областей. За програ-
мою обміну планують оздоро-
вити 1000 дітей. А діти з Хер-
сонщини вже відвідали Івано-
Франківщину й Сумську об-
ласть, відпочинуть у Черні-
вецькій та Чернігівській. 
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фОТОфАкТ

НАДЗВИЧАЙНА ЕКСКУРСІЯ. Учора кораблі кількох країн  
НАТО залишили одеський порт, куди нещодавно зайшли, а на про-
щання дозволили одеситам піднятися на борт деяких з них. Для 
відвідування відкрили ракетний фрегат De Ruyter Королівсько-
го флоту Нідерландів, флагман Другої військово-морської групи  
НАТО, турецькі фрегат Fatih і мінний тральщик Аnamur. Охочих від-
відати військові кораблі було дуже багато. Одесити і численні ту-
ристи утворили величезну чергу, щоб подивитися, які сили боро-
нять безпеку європейського континенту.  Сучасні фрегати — уні-
версальні кораблі, головні завдання яких — боротьба із субмарина-

ми, забезпечення протиповітряної й протиракетної оборони. Фре-
гат De Ruyter випущено 14 років тому. На його борту десятки ракет 
для ураження морських і повітряних цілей, артилерія для підтрим-
ки наземних операцій і торпеди. На носі — 127-міліметрова авто-
матична гармата, а побудова запобігає виявленню ворожими ра-
дарами.  

Приємно, що світова традиція влаштовувати для цивільних від-
відини військових кораблів дійшла й до нашої країни. Тим більше 
що в Одесі можна було побачити не історичні реконструкції, а най-
сучасніші кораблі, які нині несуть службу.

У Національному природному парку «Синевир» і гарні краєвиди, і добрі умови життя 
диких тварин

Нехай голуби несуть мир на Донбас!
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