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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ІГОР КОЛЕСНИК:      «За принципами
 НАТО Міноборони має 

здійснювати демократичний 
цивільний контроль над 

Збройними силами, їх ресурсне 
забезпечення, визначати 

оборонну політику, 
а Генштаб — 

реалізовувати її».

У ЄС очікують зустрічі 
з нашим Прем’єром

ƒПАРТНЕРСТВО. Президенти Європейської комісії Жан-Клод 
Юнкер та Європейської ради Дональд Туск привітали Олексія Гон-
чарука з призначенням на посаду Прем’єр-міністра України, йдеть-
ся в їхньому спільному листі на сторінці пана Юнкера у Twitter. 
«Ваш уряд отримав потужний мандат і парламентську підтримку», 
— зазначено зокрема в дописі. Вони з-поміж іншого запевнили, що 
ЄС і надалі підтримуватиме нашу країну на шляху впровадження 
реформ. Водночас посадовці очікують на подальшу імплементацію 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та про поглиблену зону 
вільної торгівлі заради зближення бізнесу й громадян обох сторін. 
Прозвучало й запевнення, що Прем’єр-міністр України може роз-
раховувати на міцну підтримку з боку ЄС незалежності, сувереніте-
ту й територіальної цілісності України, повідомляє Укрінформ. Крім 
того, Євросоюз і надалі підтримуватиме мирне врегулювання спро-
вокованого РФ конфлікту на сході України й не змінить політику не-
визнання анексії Криму Росією.

Жан-Клод Юнкер і Дональд Туск заявили, що чекають на зустріч 
із Олексієм Гончаруком.

156 млн 
у доларовому еквіваленті становили 

фінальні платежі України, яка остаточно 
розрахувалася з МВФ за програмою 

stand-by, розпочатою в 2014 році

НОРМОТВОРЧІСТЬ. Можливо, після 10 вересня українським 
домовласникам доведеться сплачувати абонентську плату 
за кожну окремо надану послугу

Що буде в комунальних 
платіжках?

Перший заступник начальника Генштабу ЗСУ про 
трансформацію військового управління до кінця 2020 року
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Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження 
Порядку перевірки, взяття 
проб води та проведення  
їх аналізу»

Як через колаборантів, продажних 
експертів і заангажовані ЗМІ 
російські ідеологи досконало 
вивчили всі слабкі сторони нашої 
внутрішньої політики

НАЦБеЗПекА

Парламент і уряд працюватимуть 
ефективною командою
ЗАСІДАННЯ кАБІНеТУ МІНІСТРІВ. Ухвалено рішення з протидії рейдерству в секторі держреєстрації

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Чергове засідання уряду бу-
ло присвячене переваж-

но вирішенню кадрових питань. 

Звільнено велику кількість за-
ступників міністрів, які працю-
вали в минулому уряді. Вони на-
писали заяви за власним бажан-
ням. Тут не було нічого особис-
того або політичного. Попередня 

команда Кабміну пішла, при-
йшла нова. Отже, логічно, що у 
цих міністрів буде своя команда 
заступників. Про це й розповів 
Прем’єр-міністр Олексій Гонча-
рук на брифінгу за підсумками 

засідання уряду.
Він підтвердив інформацію 

про звільнення Уляни Супрун з 
посади першого заступника мі-
ністра охорони здоров’я та при-
значення народної депутатки 

(за деякими джерелами — Ірини 
Верещук) постійним представ-
ником Кабінету Міністрів у Вер-
ховній Раді.

«Це людина дуже профе-
сійна й відповідальна. 2
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

оголошення

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

Оголошення № 286/5/5655-НЕР 
про проведення конкурсу щодо закупівлі квартир 
на умовах пайової участі та на вторинному ринку 

в регіонах України
1. Замовник:
1.1. найменування: Міністерство оборони України;
1.2. ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034022;
1.3. місцезнаходження: Повітрофлотський про-

спект, 6, м. Київ, 03168.
2. Опис предмета конкурсу:
2.1. найменування предмета закупівлі: закупівля 

квартир на умовах пайової участі та на вторинному 
ринку в регіонах України;

2.2. лоти:
лот 1 — м. Житомир, до 20 квартир; лот 2 — м. Ві-

нниця, до 17 квартир; лот 3 — м. Львів, до 14 квартир; 
лот 4 — м. Одеса, до 31 квартир; лот 5 — м. Рівне,  
до 10 квартир; лот 6 — м. Хмельницький, до 10 квар-
тир; лот 7 — м. Миколаїв, до 21 квартир; лот 8 — 
м. Дніпро, до 22 квартир; лот 9 — м. Володимир-Во-
линський, Волинська обл., до 20 квартир; лот 10 — 
м. Новоград-Волинський, Житомирська обл., до 30 
квартир; лот 11 — м. Броди, Львівська область, до 
4 квартир; лот 12 — м. Васильків, Київська область, 
до 30 квартир; лот 13 — м. Дрогобич, Львівська об-
ласть, до 18 квартир; лот 14 — м. Запоріжжя, до 17 
квартир; лот 15 — м. Золочів, Львівська область,  
до 15 квартир; лот 16 — м. Мукачеве, Закарпатська 
область, до 6 квартир; лот 17 — м. Полтава, до 20 
квартир; лот 18 — м. Тернопіль, до 22 квартир; лот 
19 — м. Черкаси, до 12 квартир.

3. Адреса веб-сайту, на якому Замовником роз-
міщується інформація про конкурс: www.mil.gov.ua, 
розділ «Державні закупівлі» — Конкурсна комісія 
з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир.

4. Термін передачі квартир: до 10.12.2019;
термін дії договорів: до 30.12.2019.
5. Подання і розкриття конкурсних пропозицій:
5.1. місце: пр-т Перемоги, 55/2, м. Київ, 03113, Де-

партамент державних закупівель та постачання ма-
теріальних ресурсів Міністерства оборони України, 2 
поверх;

5.2. подання: термін — до 12:00 17.09.2019, кім-
ната 207;

5.3. розкриття: час і дата — о 14:30 17.09.2019, 
кімната 227.

6. Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календар-
них днів.

7. Посадові особи Замовника, уповноважені здій-
снювати зв’язок з учасниками: Щербань Анато-
лій Олексійович, Тимошенко Олена Леонідівна, тел/
факс (044) 4547459, ddz7@ukr.net, Шляхова Оксана 
Валеріївна, тел. (044) 2711202.

Повідомлення про ставки відсоткового доходу за облігаціями

1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМ-
ПАНІЯ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» 

2. Організаційно-правова форма емітента: Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента: 35725063
4. Місцезнаходження емітента: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72
5. Міжміський код, телефон, факс: (044) 593-73-09
6. Електронна поштова адреса: info@fincom-fsc.com.ua
7. Адреса сторінки в мережі Інтернет: https://kreditmarket.ua
ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки по об-

лігаціях серії Е.
Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії облігацій, ставка відсоткового до-

ходу по сімнадцятому відсотковому періоду, що триває з 26.09.2019 р. по 25.12.2019 р. по облігаціям се-
рії Е (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 13.10.2015 р. №99/2/2015) становить 22% 
(двадцять два) відсотки річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки по об-
лігаціях серії F.

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії облігацій, ставка відсоткового до-
ходу по сімнадцятому відсотковому періоду, що триває з 26.09.2019 р. по 25.12.2019 р. по облігаціям серії 
F (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 13.10.2015 р. №100/2/2015) становить 22% 
(двадцять два) відсотки річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки по об-
лігаціях серії G.

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії облігацій, ставка відсоткового до-
ходу по сімнадцятому відсотковому періоду, що триває з 26.09.2019 р. по 25.12.2019 р. по облігаціям серії 
G (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 05.11.2015 р. №101/2/2015) становить 22% 
(двадцять два) відсотки річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки по об-
лігаціях серії Н.

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії облігацій, ставка відсоткового до-
ходу по сімнадцятому відсотковому періоду, що триває з 26.09.2019 р. по 25.12.2019 р. по облігаціям серії 
Н (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 05.11.2015 р. №102/2/2015) становить 22% 
(двадцять два) відсотки річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки по об-
лігаціях серії І.

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії облігацій, ставка відсоткового до-
ходу по тринадцятому відсотковому періоду, що триває з 04.10.2019 р. по 02.01.2020 р. по облігаціям серії 
І (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 27.09.2016 р. №106/2/2016) становить 22% 
(двадцять два) відсотки річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки по об-
лігаціях серії J.

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії облігацій, ставка відсоткового до-
ходу по тринадцятому відсотковому періоду, що триває з 04.10.2019 р. по 02.01.2020 р. по облігаціям серії 
J (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 27.09.2016 р. №107/2/2016) становить 22% 
(двадцять два) відсотки річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки по об-
лігаціях серії К.

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в рішенні про емісію облігацій, ставка відсоткового 
доходу по п’ятому відсотковому періоду, що триває з 09.10.2019 р. по 07.01.2020 р. та шостому відсотково-
му періоду, що триває з 08.01.2020 р. по 07.04.2020 р. по облігаціям серії К (Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску облігацій підприємств від 02.10.2018 р. №85/2/2018) становить 22% (двадцять два) відсотки річних.

АТ«СГ«Ю.БІ.АЙ-КООП» (код ЄДРПОУ 31113488) пові-
домляє про втрату бланків полісів серій: АК/4175219, 
4182758, 4182760, АМ/4831991, 4831992, 4831993, 
4937002, 4937003, 4937004, 4937008, 4937009, 4937017, 
4937018, 4937026, 4939377, 4939378, 4939379, 4939382, 
4939392, 4939393, 4939394, 4939395, 4939396, 4939398, 
4947485, 4947486, 4947487, 4947488, 4947489, 4947492, 
4947493, 4947605, 4947608, 4948505, 4948507, 4948509, 
4948510, 4948511, 4948513, 4948514, 4948726, 4948727, 
4948728, 4948729, 4948730, 8174998, 8175401, 8175403, 
8175405, 8175406, 8175407, 8175408, 8175409, 8175410, 
8175411, 8175412, 8175433, 8175434, 8175435, 8176807, 
8176808, 8176809, 8176810, 8176811, 8176825, 8176829, 
8177819, 8177820, 8177821, 8177822, 8177823, 8177828, 
8177829, 8177831, АО/165479, 165481, 165486, 1162596, 
1162598 та визнання їх недійсними.

ПрАТ «СК «ВУСО» у зв’язку з втратою, просить 
вважати недійсними наступні документи: поліси 
обов’язкового страхування цивільно-правової від-
повідальності власників наземних транспортних за-
собів:

АЕ 2783772 АЕ 6304710 АЕ 8799409 АЕ 9917149

АЕ 2789797 АЕ 6721011 АЕ 8800265 АЕ 9917150

АЕ 5325483 АЕ 6728265 АЕ 8800298 АЕ 9917155

АЕ 5326901 АЕ 6729635 АЕ 8800307 АЕ 9917161

АЕ 5329996 АЕ 6729636 АЕ 8802949 АЕ 9917162

АЕ 5333290 АЕ 7163826 АЕ 8802950 АЕ 9917163

АЕ 5685980 АЕ 7174464 АЕ 8803083 АЕ 9917165

АЕ 6064308 АЕ 7174841 АЕ 8803086 АЕ 9919098

АЕ 6064471 АЕ 7178456 АЕ 8806234 АЕ 9921999

АЕ 6064783 АЕ 7179698 АЕ 8806628 АЕ 9922121

АЕ 6071947 АЕ 7874152 АЕ 9082199 АЕ 9922124

АЕ 6071948 АЕ 7883401 АЕ 9082201 АЕ 9922141

АЕ 6071949 АЕ 8791199 АЕ 9082203 АЕ 9927063

АЕ 6071950 АЕ 8791200 АЕ 9082208 АЕ 9927065

АЕ 6071974 АЕ 8795002 АЕ 9082214 АЕ 9928351

АЕ 6071976 АЕ 8795258 АЕ 9082332 АЕ 9928506

АЕ 6295843 АЕ 8795899 АЕ 9089633 АІ 3697566

АЕ 6296346 АЕ 8795926 АЕ 9913585 АІ 7789318

АЕ 6298356 АЕ 8797082 АЕ 9916617  

АЕ 6304709 АЕ 8797110 АЕ 9917146  

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

Усім зацікавленим особам та кредиторам

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАМ КАПІТАЛ» 

(ідентифікаційний код: 35480181) (далі — «Товариство») повідомляє 

про зменшення статутного капіталу у зв’язку з виходом ДАРНИЦЯ ГРУП 

ЛІМІТЕД (DARNITSA GROUP LIMITED) зі складу учасників Товариства. 

Новий розмір статутного капіталу Товариства складає 355,74 гривень.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ
Усім зацікавленим особам та кредиторам

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАРММЕДІН-
ВЕСТ» (ідентифікаційний код: 38748460) (далі — «Товариство») пові-
домляє про зменшення статутного капіталу Товариства у зв’язку з ви-
ходом ДАРНИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД (DARNITSA GROUP LIMITED) зі скла-
ду учасників Товариства. Новий розмір статутного капіталу Товариства 
складає 125,65 гривень.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

Усім зацікавленим особам та кредиторам

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАНСК» (іден-

тифікаційний код: 35480218) (далі — «Товариство») повідомляє про 

зменшення статутного капіталу у зв’язку з виходом ДАРНИЦЯ ГРУП ЛІ-

МІТЕД (DARNITSA GROUP LIMITED) зі складу учасників Товариства. Но-

вий розмір статутного капіталу Товариства складає 355,78 гривень.

На розгляді Кремінського районного суду Луганської області (голо-
вуючий суддя Безкровний І. Г.) знаходиться кримінальне проваджен-
ня № 1-кп/414/211/2017 (ЄУН 433/605/17) за обвинуваченням Грєбєн-
щікова Андрія Анатолійовича, 01.06.1976 р.н., у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України, по якому 
здійснюється спеціальне судове провадження.

Обвинувачений Грєбєнщіков Андрій Анатолійович викликається Кре-
мінським районним судом Луганської області у судове засідання у за-
значеному кримінальному провадженні, яке відбудеться 16 вересня 
2019 року о 09:00 годині у залі судових засідань Кремінського район-
ного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Кремін-
на, площа Красна, 5.

Після опублікування цього оголошення обвинувачений вважається 
повідомлений про дату, час та місце розгляду справи належним чином. 
У разі неявки обвинуваченого кримінальне провадження буде розгля-
датися за його відсутності в порядку спеціального судового проваджен-
ня на підставі ст.ст. 2971, 323 КПК України.

Суддя І. Г. Безкровний

На розгляді Лисичанського міського суду Луганської області голо-
вуючого судді Березіна А. Г. знаходиться кримінальне провадження  
№ 1-кп/415/163/19 (ЄУН 423/362/18) за обвинуваченням Чернишова 
Геннадія Борисовича, 27 січня 1952 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, по 
якому здійснювалося спеціальне досудове розслідування.

Обвинувачений Чернишов Геннадій Борисович викликається Лиси-
чанським міським судом Луганської області у судове засідання у зазна-
ченому кримінальному провадженні, яке відбудеться 16 вересня 2019 
року об 11 годині 00 хвилин у залі судових засідань № 3 Лисичансько-
го міського суду Луганської області за адресою: Луганська область,  
м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Після опублікування цього оголошення обвинувачений вважається 
повідомленим про дату, час та місце розгляду справи належним чином. 
У разі неявки обвинуваченого, кримінальне провадження буде розгляда-
тися за його відсутності в порядку спеціального судового провадження.

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу активів (права вимоги) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: GL3N011507-GL3N011540, 
GL2N011541, GL3N011542-
GL3N011549

Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за 48 кредитними до-
говорами, укладеними з фізичними 
особами (із забезпеченням:  
іпотека та інше)

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

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону: 

25.09.2019

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

Точний час початку проведення від-
критих торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону по кожному лоту вказу-
ється на веб-сайті www.prozorro.sale 

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/160-at-rodovid-bank/ 
44344-asset-sell-id-214988

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля До-
нецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає кримінальне провадження  
№ 242/3056/15-к (1-кп/227/61/2019) за обвинуваченням Дузенка Олександра Вікторови-
ча, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дузенко Олександр Вікторович, 12 березня 1981 року народження, 
останнє відоме місце мешкання якого: вул. Генерала Антонова, 5/104, м. Донецьк До-
нецької області, викликається на 16:00 годину 25 вересня 2019 року до Добропільсько-
го міськрайонного суду, кабінет № 10, для участі у підготовчому судовому засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В. В.,  
судді Левченко A. M., Мацишин Л. C.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля До-
нецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає кримінальне провадження  
№ 242/480/17 (1-кп/227/91/2019) за обвинуваченням Іщенка Ярослава Ігоровича у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437, 
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

Обвинувачений Іщенко Ярослав Ігорович, 01 січня 1991 року народження, що меш-
кає за останньою відомою адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, пров. Малояро-
вий, 8, викликається на 15:00 годину 25 вересня 2019 року до Добропільського міськра-
йонного суду, кабінет № 10, для участі у підготовчому судовому засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В. В.,  
судді Левченко A. M., Мацишин Л. С.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької облас-
ті знаходиться кримінальне провадження № 233/4604/17 за обвинуваченням 
Пастухова Андрія Олексійовича, 05 листопада 1982 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Пастухова Андрія Олексійовича в судове за-
сідання на 19 вересня 2019 року о 10 годині 00 хвилин, яке відбудеться у при-
міщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адре-
сою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області 
(87505, Донецька область, м. Маріуполь, пр. Перемоги 6) розглядає під го-
ловуванням судді Мельник І. Г. та суддів Костромітіної О. О., Вайновського A. M. 
кримінальне провадження за № 22016050000000053 за обвинуваченням Са-
баніна Андрія Олександровича, 22 липня 1973 року народження, у вчиненні 
злочину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений Сабанін Андрій Олександрович, останнє відоме місце про-
живання: Донецька область, м. Донецьк, вул. Панфілова, 79 викликається 
на 19 вересня 2019 року о 16-00 год. до суду для участі у розгляді справи.

У випадку неможливості прибуття обвинувачений повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність на під-
ставі документів, які є в матеріалах справи.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької об-
ласті (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне 
провадження за обвинуваченням Чернова Володимира Ігоровича у скоєн-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України,

Обвинувачений Чернов Володимир Ігорович, 12.07.1986 року народжен-
ня, який є громадянином України, зареєстрований за адресою: вул. Васнецо-
ва, буд. 266, м. Маріуполь Донецької області, викликається для участі у роз-
гляді кримінального провадження, яке відбудеться 06.09.2019 року о 10-00 
годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31.

Наслідки неприбуття на виклик підозрюваного, обвинуваченого, свідка, 
потерпілого, цивільного відповідача, представника юридичної особи, щодо 
якої  здійснюється провадження, передбачені статтею 139 КПК України.

Суддя Кулик С. В.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді Осіпенко Л. M. 

знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/15236/18 стосовно Губайду-
ліна Романа Володимировича, 15.07.1981 року народження, обвинуваченого у вчинен-
ні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвину-
вачений Губайдулін Р. В. зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ,  
кв. Гайового, буд. 1.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний суд Луган-
ської області викликає Губайдуліна Романа Володимировича у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 20 вересня 2019 року о 10-30 год. в залі Сватівського 
районного суду Луганської області, що розташований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Осіпенко Л. М., 
суддів Юрченко С. О., Половинки В. О.
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

№ 05/09-43  
від  05 вересня 2019 року

Кому:

Новий Кредитор:

ДП «КОМПАНІЯ «ФПС УКРАЇНА»
Код за ЄДРПОУ 31872420
83001, м. Донецьк,  вул. Щорса, 9,  
кв. 1

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ  
«ФІНУНІВЕРСАЛ» 
Код за ЄДРПОУ 40909251
01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 
буд. 21 Б, н/п 34

Повідомлення про порушення основного 
зобов’язання та договорів застави — 

ВИМОГА

23 квітня 2019 року між ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»  (надалі за текстом 
договору — Кредитор) та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНУНІВЕРСАЛ» 
(надалі за текстом договору — Новий Кредитор)  укладено Договір про від-
ступлення (купівлю-продаж) прав вимоги № 39311/ЮО, а також Договір про 
відступлення прав за договорами застави  б/н, посвідчений приватним нота-
ріусом КМНО, Малим О. С., та зареєстровано в реєстрі за № 574, згідно яко-
го Новий Кредитор набув право грошової вимоги за Договором про надан-
ня відкличної невідновлювальної кредитної лінії №307К-02Ю від 02.03.2012 
року, укладений між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМЕР-
ЦІЙНИЙ БАНК «ПІВДЕНКОМБАНК» ТА ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КОМ-
ПАНІЯ «ФПС УКРАЇНА»  (код за ЄДРПОУ — 31872420), з усіма додаткови-
ми угодами та додатками до нього, що є невід’ємними частинами та дого-
ворами забезпечення. 

Внаслідок укладення Договору про відступлення (купівлю-продаж) прав 
вимоги № 39311/ЮО, а також Договору про відступлення прав за договора-
ми застави  б/н, посвідчений приватним нотаріусом КМНО, Малим О. С., та 
зареєстровано в реєстрі за № 574, які укладені між Кредитором та Новим 
Кредитором за:

1. Договором про надання відкличної невідновлювальної кредитної лі-
нії №307К-02Ю від 02.03.2012 року, що укладений між ПУБЛІЧНИМ АКЦІ-
ОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПІВДЕНКОМБАНК» ТА 
ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КОМПАНІЯ «ФПС УКРАЇНА»  (код за ЄДРПОУ 
— 31872420) (далі — Кредитний Договір);

2. Договір застави обладнання № 307З_02Ю від 02.03.2012 р., що укла-
дений між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМЕРЦІЙНИЙ 
БАНК «ПІВДЕНКОМБАНК» ТА ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КОМПАНІЯ 
«ФПС УКРАЇНА»  (код за ЄДРПОУ — 31872420) (далі — Договір Застави 1);

3. Договір застави обладнання № 307З_02Ю/1 від 02.03.2012 р., що 
укладений між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМЕРЦІЙ-
НИЙ БАНК «ПІВДЕНКОМБАНК» ТА ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КОМПА-
НІЯ «ФПС УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ — 31872420) (далі — Договір Заста-
ви 2);

Загальна сума заборгованості за Кредитним Договором складає 
2 687 921,01 (два мільйони шістсот вісімдесят сім тисяч дев’ятсот двадцять 
одна) грн. 01 коп., з яких:

- заборгованість за основною сумою кредиту в сумі 1 098 302,43 (один 
мільйон дев’яносто вісім тисяч триста дві) грн. 43 коп.;

- заборгованість по процентах за користування кредитом, нарахованих та 
несплачених в сумі  1 589 618,58 (один мільйон п’ятсот вісімдесят дев’ять 
тисяч шістсот вісімнадцять) грн.  58 коп.;

Відповідно до вимог Договору Застави 1 та Договору Заста-
ви 2, Новий кредитор має право у разі невиконання вимог кредитного  
та/або договорів застави задовольнити свої вимоги шляхом передачі рухо-
мого майна, що є предметом забезпечувального обтяження, у власність об-
тяжувача в рахунок виконання забезпеченого обтяженням зобов’язання в 
порядку, встановленому статтями 24, 26-30 Закону України «Про забезпе-
чення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», а саме:

За ДОГОВОРОМ ЗАСТАВИ 1

№ 
з/п Найменування К-ть, шт. Основні технічні параметри

1 Шафа 3 КРУРН-6а
2 Змішувач 1 Об’єм 3 куб.м., сталь

3 Електродвигун змішувача 1 900-1500 про., 4АМУ280S 
6УЗ, 75 кВт

4

Розподільник магістраль-
ний, у тому числі блоки спі-
ралей збагачувальні поліуре-
танові — 18 блоків потужніс-
тю 100 т/год

1  Призв 100 т/ч, спіралі  
діаметром 1000 мм

5 Жолоб основного зливу 1 Об’єм 2 куб.м, сталь
6 Сталеві піддони 2  Об’єм 1 куб.м., сталь

7 Конвеєр продукту 1 Загальна довжина 1200 мм, 
стрічка 60 мм

8 Гуркіт 3  Призв 60 т/ч, шпальт
9 Витратомір 1 GMP 380B
10 Піддон для блоків спіралей 2 Об’єм 1 куб.м., сталь

11 Піддон зневоднюючого  
гуркоту 3 Об’єм 2 куб.м., сталь

12 Жолоби піддонів спіралей 4 Об’єм 0,5 куб.м., сталь
13 Ємність 4 Об’єм 4 куб.м., сталь

14 Насос відстойника 1 Warman тип 4/3, призв  
150 куб.м. м/ч

15 Продуктовий насос 1 Warman тип 6/4, призв  
200 куб.м. м/ч

16 Насос другої стадії 1 Warman тип 6/4, призв  
200 куб.м. м/ч

17 Насос зливу 2-ї стадії 1  Warman тип 6/4, призв  
200 куб.м. м/ч

18 Насос зливу 1-ї стадії 1 Warman тип 6/4, призв  
200 куб.м. м/ч

19 Дугове сито 1 Площа 2 кв.м., шпальт
20 Гідроцикл 18 Діаметр 150 мм, поліуретан

21 Центральна панель управлін-
ня устаткуванням 1 GMP 380B

22 Прилад контролю точності 1 GMP 380B
23 Насос 1 ГНОМ 25/20 ТР161
24 Насос 1 ГНОМ 25/20 ТР163
25 Насос 1 ГНОМ 40/25
26 Насос 1 ГНОМ 53/10
27 Насос 1 К 200-150-315
28 Насос 1 К 29-30 з двигуном
29 Трансформаторна підстанція 1 КТПН 63/6/04

30 Збірно-розбірна будівля зба-
гачувальної установки 1

31 Компресор 1 НВ 10Е
32 Компресор 1 Aircast
33 Компресор 1 Aircast C/C 100B

За ДОГОВОРОМ ЗАСТАВИ 2

№ 
з/п Найменування К-ть, шт. Основні технічні параметри

1 Збірно-розбірна будівля  
збагачувальної установки 1 40х15х15 метрів

2 Трубопровід подачі чистої 
води 450 м.п. Діаметр 139 мм

3 Трубопровід виробничих  
відходів 620 м.п. Діаметр 219 мм

4 Трубопровід подачі чистої 
води

1 480 
м.п. Діаметр 219 мм

5 Трубопровід подачі  
шламової пульпи

1 480 
м.п. Діаметр 219 мм

6 Бочка-бутара 1 4,5 куб. м. сталь
7 Бункер приймальний 1 3,0 куб. м. сталь
8 Зумпф збору пульпи 1 2,0 куб.м сталь

9 Конвеєр стрічковий 1 Довжина 7000 мм, лента 
600 мм

10 Коробка передач 1 3-х швидкісна
11 Насос 1 ГНОМ 10/10
12 Насос технічної води 1 Warman 6/4 55 кВт
13 Опорна рама бункера 1 4000х2000х2200 мм, сталь
14 Живильник шнековий 1 Довжина 2000 мм, сталь

15 Пульт управління скруберної 
установки 1 GMP

16 Редуктор 1 GMP

17 Світильники зовнішнього 
освітлення 1 10 кВт

18 Електродвигун 1 Siemens 10/1500
19 Електродвигун 1 Siemens 22/750
20 Гідроциклон поліуретановий 2 Діаметр — 350 мм
21 Гідроциклон поліуретановий 2 Діаметр — 250 мм
22 Гідроциклон поліуретановий 2 Діаметр — 150 мм

23 Гуркіт зневоднювальний 1 Произ — 40 т/ч,  
сита — шпальт

24 Гуркіт живлення попередній 1 Произ — 40 т/ч,  
сита — шпальт

25 Зумпф концентрату 1 Об’єм 4 куб.м., сталь 
26 Зумпф відходів 1 Об’єм 4 куб.м., сталь 
27 Зумпф промпродукта 1 Об’єм 4 куб.м., сталь 
28 Зумпф живлення 1 Об’єм 4 куб.м., сталь 

29 Конвеєр стрічковий 1 Довжина 8000 мм,  
лента — 600 мм

30 Клапан зворотній 1 Діаметр 219 мм, чавун
31 Носас концентрату 1 Warman 4/3 18,5 кВт
32 Насос відходів 1 Warman 6/4 55 кВт
33 Насос живлення 1 Warman 6/4 55 кВт
34 Насос промпродукта 1 Warman 4/3 30 кВт

35 Пульт управління збагачу-
вальною установкою 1 GMP 380 В

36 Сепаратори спіральні 1 стадії 6 Діаметр 1000 мм, поліуретан
37 Сепаратори спіральні 2 стадії 4 Діаметр 1000 мм, поліуретан
38 Сито дугове 1 Площа 2 кв.м., шпальт
39 Трансформаторна підстанція 2 КТПН 630/6/04
40 Центрифуга 1 ФВИ-100

в порядку, встановленому статтею 24, 26-30 Закону України «Про забез-
печення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень».

Приймаючи до уваги, що ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КОМПАНІЯ 
«ФПС УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ — 31872420) зобов’язання належним чи-
ном не виконано, та існує заборгованість у сумі 2 687 921,01 (два мільйони 
шістсот вісімдесят сім тисяч дев’ятсот двадцять одна) грн. 01 коп.

ВИМАГАЮ:
1. Виконати порушене зобов’язання, а саме: повернути грошові кошти у 

національній валюті України, що становить 2 687 921,01 (два мільйони шіст-
сот вісімдесят сім тисяч дев’ятсот двадцять одна) грн. 01 коп., у тридцяти-
денний строк з моменту отримання даної вимоги-повідомлення.  

Реквізити для сплати:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПА-

НІЯ «ФІНУНІВЕРСАЛ»
Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 21 Б, н/п 34
Код ЄДРПОУ 40909251
п/р № 26507924488708  в АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478
тел. +38 (067) 762-12-79

2. У разі невиконання даної вимоги та невиконання зобов’язання протя-
гом 30 днів з моменту отримання даної вимоги, попереджаємо про можли-
вість  звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження шля-
хом передачі рухомого майна у власність обтяжувача в рахунок виконання 
забезпеченого обтяженням зобов’язання в порядку, встановленому Зако-
ном України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень».

З повагою,

Директор 
ТОВ «ФК « ФІНУНІВЕРСАЛ»                                                      Дорошенко О. В.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області перебуває кримінальне прова-
дження № 1-кп/243/102/2019; справа № 127/7005/17 
за обвинуваченням Мельника Романа Володимиро-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті викликає обвинуваченого Мельника Романа 
Володимировича, 01 серпня 1974 року народжен-
ня, останнє відоме зареєстроване місце проживання: 
Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Європей-
ська, буд. 65, кв. 58, в судове засідання з розгляду 
кримінального провадження за його обвинувачен-
ням у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеть-
ся 18 вересня 2019 року об 11 год. 00 хв. в приміщен-
ні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-
ласті за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття у судове засідання обвинува-
чений повинен повідомити суд про причини неявки, 
інакше судовий розгляд кримінального проваджен-
ня здійснюватиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Cуддя О. В. Ільяшевич

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
повідомляє, що за адресою: Донецька область, м. Бах-
мут, вул.  Миру, каб. 204 18 вересня  2019 року о 09-00 
годині відбудеться підготовче судове засідання у кримі-
нальному провадженні за обвинуваченням Мартиненка 
Юрія Михайловича, у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. В під-
готовче судове засідання викликається обвинувачений 
Мартиненко Юрій Михайлович (зареєстрований за адре-
сою: Донецька обл., м. Сіверськ, вул. Леніна, 39). В ра-
зі неможливості з’явитись до суду просимо повідомити 
про причини неможливості прибуття в судове засідання.

Суддя Н. М. Медінцева

Суддя Херсонського міського суду Херсонської 

області Бочко Ю. І. викликає потерпілого Захарова 

Юрія Івановича, 18.02.1983 року народження, до за-

ли судових засідань № 201 на дату 17.10.2019 року о 

15:00 год. по кримінальному провадженню за обви-

нуваченням Волинець Романа Петровича, 1976 р.н., 

за ч. 1 ст. 122 КК України.

 Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинуваченого Марфіча Михайла Михайлови-
ча, 23.12.1959 р.н. (місце проживання: м. Харків, вул. Кибальчича, буд. 141), у підготовче судове засідання у 
кримінальному провадженні № 1-кп/328/174/19 (справа № 461/3087/17), внесеному 28.04.2016 року до Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за № 22016140000000036, за обвинуваченням Марфіча 
М.М. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 
21.10.2019 року об 11-00 годині в залі судового засідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. 
Володимирська, 28. Колегія суддів: головуючий суддя Новікова Н. В., судді Гавілей М. М., Курдюков В. М.

Повістка про виклик обвинуваченого
Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового провадження викликає як обвинуваченого Жи-

гуліна Олександра Володимировича, 19.08.1976 року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 16-А/6, за матеріалами кримінального провадження № 425/1658/17, 1-кп/425/292/17, 
на підставі обвинувального акта відносно Жигуліна О. В. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Жигуліну О. В. необхідно прибути до судового засідання, яке відбудеться 12 вересня 2019 року о 09 год. 
00 хв. в приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду спра-
ви. У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

В провадженні Дружківського міського суду Доне-
цької області, вул. Енгельса, № 45, знаходиться кримі-
нальне провадження № 1-кп/229/108/2019 відносно об-
винуваченого Проценка Юрія Олександровича, 08 верес-
ня 1963 року народження, за ст. 258-3 ч. 1, 28 ч. 2, 437 
ч. 2, 27 ч. 3, 258 ч. 3, 27 ч. 3, 146 ч. 2, 28 ч. 2, 438 ч. 1 КК 
України, зареєстрованого за адресою: м. Дружківка До-
нецької області, вул. Постишева, буд. 38, кв. 4.

Суд викликає обвинуваченого Проценка Юрія Олек-
сандровича для розгляду кримінального провадження 
на 12 вересня 2019 року о 13:00, яке відбудеться в залі 
№ 4 на 1 поверсі за адресою: м. Дружківка Донецької об-
ласті, вул. Енгельса, 45.

Суддя О. М. Грубник

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Димитровський міський суд Донецької області ви-

кликає обвинуваченого Горячева Василя Івановича, 
28.04.1968 р.н., до Димитровського міського суду Доне-
цької області на 12.45 год. 13 вересня 2019 року за адре-
сою: м. Мирноград Донецької області, вул. Центральна, 
73, для участі у судовому розгляді кримінального про-
вадження за його обвинуваченням за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. У разі неявки обвинуваченого до суду  дане ого-
лошення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за відсутності 
обвинуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження. 

Суддя І. В. Петунін

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької обл., вул. Бан-
кова, буд. 39 «А») розглядає кримінальне провадження  
№ 242/3060/15-к за обвинуваченням Горбунова Ігоря Ві-
кторовича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Горбунов Ігор Вікторович, 30 липня 
1977 року народження, останнє місце реєстрації якого: 
Донецька область, м. Донецьк, вул. Купріна, 1/216, ви-
кликається на 14:00 годину 16 вересня 2019 року до До-
бропільського міськрайонного суду, кабінет № 10, для 
участі у підготовчому судовому засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В. В.,  
судді Любчик В. М., Мацишин Л. С.

В провадженні Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області знаходиться кримінальне 
провадження № 233/2982/17 за обвинуваченням Фе-
дяніна Максима Сергійовича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 
КК України.

Суд викликає обвинуваченого Федяніна Максима 
Сергійовича в судове засідання на 17 вересня 2019 
року об 11 годині 00 хвилин, яке відбудеться у примі-
щенні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області за адресою: Донецька область, м. Кос-
тянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко
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Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +10 +15 +22 +27 Черкаська +10 +15 +24 +29

Житомирська +9 +14 +21 +26 Кіровоградська +11 +16 +24 +29
Чернігівська +10 +15 +22 +27 Полтавська +10 +15 +24 +29
Сумська +10 +15 +22 +27 Дніпропетровська +11 +16 +25 +30
Закарпатська +7 +12 +21 +26 Одеська +13 +18 +24 +29
Рівненська +8 +13 +19 +24 Миколаївська +12 +17 +25 +30
Львівська +7 +12 +17 +22 Херсонська +14 +19 +25 +30
Івано-Франківська +7 +12 +19 +24 Запорізька +13 +18 +25 +30
Волинська +7 +12 +18 +23 Харківська +10 +15 +24 +29
Хмельницька +8 +13 +19 +24 Донецька +12 +17 +24 +29
Чернівецька +9 +14 +21 +26 Луганська +9 +14 +24 +29
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Вінницька +9 +14 +21 +26 Київ +13 +15  +23 +25
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Запрацював перший 
в Україні заклад 
риболовлі

Павло КУЩ,  
«Урядовий кур’єр» 

НІ ЛУСКИ, НІ ХВОСТА! Ліниві карасі, які водяться в озері 
на території парку Ювілейного в Краматорську, навіть не підо-
зрювали, що увійдуть в історію створення найпершої не тільки 
на Донеччині, а й в Україні соціальної Школи риболовного мис-
тецтва для дітей та підлітків. Адже після урочистого відкриття 
цього закладу й теоретичної частини його юні учні перейшли 
до практичних занять. Тобто попрошкували з вудками на бе-
рег згаданої водойми, де заходилися пантрувати на карасів, 
нетерпляче очікуючи першого улову.  

Школу в теперішньому адміністративному центрі при-
фронтової Донецької області створили з ініціативи громад-
ської організації «Клуб рибалок України-UaFishingClub». Ор-
ганізатори беруться детально ознайомлювати представни-
ків молодшого покоління міста з різноманітними знаряддя-
ми риболовства, розповідати про підводних мешканців ту-
тешніх річок чи ставків, допомагати опановувати певними 
секретами успішної риболовлі. Звичайно, теоретична підго-
товка відбувається паралельно з періодичними виїздами на 
водойми, під час яких школярі підтверджуватимуть здобуті 
знання на практиці. Одне з перших виїзних занять уже відбу-
лося в селі Щурове на березі Сіверського Дінця, де майстер-
клас провів тренер соціальної Школи риболовного мисте-
цтва Ярослав Бойко. Звичайно, всі тонкощі про вудилища, 
волосінь, вузлики, гачки, поплавці, грузила, наживку тощо 
для малих рибалок — поки  що тільки цікаве захоплення і 
гарне проведення дозвілля на березі біля намету й вогни-
ща з казанком пахучої рибної юшки. Тим часом тренер бага-
торазовий чемпіон України з риболовлі Олександр Онюшкін 
сподівається, що хтось із вихованців школи в майбутньому 
також може стати чемпіоном. «Було б непогано, аби такі за-
клади працювали ще й в інших містах і щоб це стало не ра-
зовим, а масовим організованим явищем. Ми беремо участь 
у різноманітних міжнародних турнірах, де змагання прово-
дять на дуже високому рівні, прагнемо, щоб колись і в нас 
відбувалося щось подібне», — каже він. 

А тим часом відразу після відкриття соціальної «Школи ри-
боловного мистецтва» у Краматорську не забарився і подаль-
ший розвиток цієї ініціативи: почалася підготовка до створення 
філіалу закладу в Торецьку.
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Вам у Тараканівський форт? Вмикайте ґаджет!

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

НОВАЦІЯ. Тараканівський 
форт, що в Дубенському райо-
ні, став першим туристським 
об’єктом Рівненщини, доступ-
ним у круговій панорамі з кож-
ного ґаджета. Увійшовши за 

відповідним посиланням, ви мо-
жете оглянути всі принади фор-
тифікаційної споруди часів Пер-
шої світової війни, яких у Європі 
збереглося лише дві.

— А вже невдовзі всі охочі 
зможуть побувати в різних ку-
точках області прямо з моні-
торів своїх гаджетів, — каже 

заступник начальника управ-
ління культури та туризму Рів-
ненської ОДА Ярослава Гав-
рилова. — Адже ми оциф-
ровуємо інформацію про ту-
ристські об’єкти й маршру-
ти, туристичну інфраструк-
туру, а також створюємо 
3D-екскурсії.

Найцікавіші туристські об’єк-
ти відзнімуть у вигляді пано-
рам 360, що дасть змогу кожно-
му відчути себе на місці локації. 
Уже відзнято 190 панорам до 
38 туристських об’єктів. Тож на-
ступного року цифрова турис-
тична Рівненщина подарує ще 
й інтерактивні враження. 

В ужгородській школі відкрили «готель» для комах
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ. в за-
гальноосвітній школі № 7 Ужго-
рода звели особливу будівлю 
— інсектарій. Приміщення, в 
якому тримають та розводять 
комах, створено, щоб сприя-
ти збільшенню популяції птахів 

у місті. Саме через цю особли-
вість інсектарій ще називають 
готелем для комах або й рес-
тораном для птахів. Дбати про 
збільшення крилатих помічни-
ків дуже важливо для збере-
ження довкілля в містах, ствер-
джують біологи.

Перший шкільний інсектарій 
в Україні розташовано на тери-

торій мікрорайону Радванка, 
багатого зеленими насаджен-
нями. Тож школярі, які вивча-
тимуть тут біологічні особли-
вості комах, також зможуть ви-
користовувати їх для біологіч-
ного захисту рослин від шкід-
ників. Це дає змогу значно 
зменшити або й відмовитися 
від використання небезпечних 

для всього живого хімічних за-
собів.

Будівля особлива тим, що в 
ній є спеціальні пристосування, 
які регулюють освітлення й тем-
пературу. Меценати, які зве-
ли інсектарій і подарували йо-
го школі, сподіваються, що він 
добре прислужиться екосисте-
мі міста.

Поблукати Тараканівським фортом тепер можна і під час подорожі, і онлайн

Пройти через злам у житті
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

ВИСТАВКА. Тринадцять 
тем, пов’язаних з порушен-
ням прав людини на сході 
України та з кардинальною 
зміною життя внаслідок кон-
флікту на Донбасі, представ-
лено на виставці, котру орга-
нізатори назвали символічно 
«На зламі». Тут згадується 
26 життєвих історій, і всі во-
ни про те, як людина прохо-
дила крізь випробування. До 
того ж правозахисники зна-
йшли незвичний шлях до сві-
домості відвідувачів: вистав-
ка поєднує особисті історії 
постраждалих (у навушниках 
звучать їхні живі голоси) з ін-
фографікою, щоб продемон-
струвати зміни, які відбулися 
в житті українського суспіль-
ства після 2014 року. Розпо-
віді містять відверті свідчен-
ня людей, які пережили страх 
перед невизначеністю та ві-
йною, руйнування сімейних 
зв’язків, вимушену міграцію 
та життя у беззаконні.

«виставку можна назва-
ти експериментом, оскільки 
ми намагалися створити та-

кий простір, який допоміг би 
нам розповісти про страждан-
ня людей, котрі були втягну-
ті у збройне протистояння на 
сході України, — каже доку-
ментаторка Наталія Каплун. 
— Ми хотіли розповісти саме 
про людський біль. Наша ме-
та — шукати слова, завдяки 
яким створити історію гумані-
тарної катастрофи на сході».

Представник благодійної 
організації «восток-SOS» На-
талія Каплун поділилася свої-
ми враженнями: «вони сказа-

ли ті слова, які могла б сказа-
ти і я, якби хтось посадив ме-
не перед камерою і став роз-
питувати. Скажімо, є герої-
ня, яка живе в Станично-Лу-
ганському районі. Через те, 
що сталося, вона потрапила 
у список проукраїнських ак-
тивістів і тепер розлучена зі 
своєю сім’єю, бо її родина жи-
ве по той бік Сіверського Дін-
ця, і вона не може відвідува-
ти рідних».

Емоції людей — це сенс ви-
ставки, яка після відкриття 

у Сєверодонецьку вирушить 
мандрувати Україною. «ви-
ставка дуже важлива саме 
зараз, бо люди починають за-
бувати про війну і змиряють-
ся з втратами. А оці живі істо-
рії не просто нагадують, а на-
голошують на реальності ві-
йни. Тому ми й створили та-
ку ось мандрівну виставку, 
щоб якомога більшості лю-
дей по всій Україні показати, 
що це зовсім не так», — під-
креслює співавтор ідеї Антон 
Удовенко.

Мандрівну виставку про порушення прав  
людини презентували у Сєверодонецьку
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