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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Для України обстріли з 
боку Росії відбуваються 

майже щодня, і це 
теж ми розглядаємо 

як терористичні 
акти, військовий 

напад».

Вдалий час для купівлі
ПРИВАТИЗАЦІЯ. Нині чудова нагода для підприємців придбавати невеликі державні об’єкти

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Як тільки завершилася Ре-
волюція гідності і кра-

їна визначилася з Прези-
дентом та вищим керівни-
цтвом, влада одразу ж заяви-
ла, що вона по-новому та по-

справжньому вирішуватиме 
складні питання приватиза-
ції державних підприємств. 
Як справдилися на практиці 
такі сподівання та плани дер-
жави? Чи отримали ми вели-
кі кошти від приватизації? 
Як взагалі просувається цей 
процес та чи вигідно (або на-

впаки, невигідно) вітчизня-
ним та закордонним підпри-
ємцям брати в ньому участь? 
Що взагалі може дати прива-
тизація підприємств для до-
корінного підняття економіки 
України?

Від продажу держкомпаній 
в 2016 році Фонд державного 

майна планував поповнити бю-
джет більше, ніж на 17 мільяр-
дів гривень. Однак минулого 
року було продано об’єктів на 
суму лише 188,9 мільйона гри-
вень. І такий показник стано-
вить лише 11% від запланова-
ного. Про що це може свідчити? 
Думається, що бажаючих кат-

ма та й гроші наразі виклада-
ють невеликі. Чимало держав-
них підприємств є або грудою 
металу, або сірими радянськи-
ми цехами, в яких вже давно не 
«пахне» справжньою працею 
та виробництвом. Проте 
є і цілком солідні підпри-
ємства. 4

В ефірі буде більше 
державної мови 

нацбезпека. У загальному тижневому обсязі мовлен-
ня національних і регіональних телерадіоорганізацій пере-
дачі та/або фільми державною мовою мають становити не 
менш як 75% загальної тривалості таких програм (або їх час-
тин) у кожному проміжку часу між 07.00 та 18.00 і між 18.00 
та 22.00. Місцевим мовцям відведено 60% у таких самих ча-
сових межах. 

Про це йдеться в ухваленому Верховною Радою Зако-
ні «Про внесення змін до деяких законів України щодо мови  
аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації». 
За таке рішення проголосувало 269 народних депутатів із 
356, зареєстрованих у сесійній залі. До слова, жоден депутат 
від Опоблоку його не підтримав, повідомляє УНІАН.

За невиконання вимог щодо квот з телерадіоорганізації, 
що здійснює мовлення, стягуватимуть штраф обсягом 5% 
загальної суми ліцензійного збору ліцензії, виданої на мов-
лення. Закон набирає чинності через чотири місяці з дня йо-
го опублікування.

24 млрд грн 
бюджетних коштів вдалося заощадити  

від часу запровадження системи 
електронних закупівель 

ProZorro  

АКТУАЛЬНО. Найбільш травмонебезпечними галузями  
в Україні визнано вугільну й машинобудівну промисловості,  
а також соціально-культурну сферу 

Заробляючи,  
дбай про безпеку
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ОРІЄНТИР

Закон України 
«Про державну 
підтримку 
кінематографії 
в Україні»

Найавторитетніші менеджери 
європейського оперного 
мистецтва зібралися у Києві. 
Що це дасть Україні  
й українській культурі?

УСПІХ

Прем’єр-міністр про витоки терористичної загрози,  
спільні для всього цивілізованого світу 
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12 

документи

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

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

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

ТБ «КИЇВСЬКИЙ ІНСАЙДЕРСЬКИЙ ФОНД»
Номер лота: № Q80826b6952
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 13.06.2017 

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/12801-13062017

ТОВ «ОСБП»
Номер лота: № Q82226b6967- Q82226b6970
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 13.06.2017 

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/12786-13062017-1

ТБ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА»
Номер лота: № Q82326b6971
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитним договором
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 13.06.2017 

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/12869-13062017-2

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Калініче-
ва Едуарда Борисовича про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Калінічев Едуард Борисович, який 
проживає за адресою: Донецька область, м Горлівка, вул. 
Стара Колона, б. 58, викликається на 08.00 год. 25 травня 
2017 року до суду для участі у 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 роз-
глянута за його відсутності.

Суддя І. О. Сидоренко

Краматорський міський суд Донецької області розглядає 
цивільну справу за № 234/5414/17 за заявою Публічного ак-
ціонерного товариства «Банк Фамільний» про відновлення 
втраченого судового провадження у цивільній справі.

Викликається як відповідач Анохін Олексій Олександро-
вич на 02 червня 2017 року о 09.30 годині для участі у судо-
вому засіданні, яке відбудеться в приміщенні Краматорсько-
го міського суду Донецької області за адресою: Донецька об-
ласть, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21, каб. № 18.

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

Суддя О. М. Карпенко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносо-
ва, № 157) розглядає цивільну справу за позовом Немиче-
вої Т. С. до Немичева В. В. про стягнення аліментів. Відпові-
дач у цивільній справі № 233/1403/17 Немичев Валерій Вале-
рійович, 03.12.1977 р.н., зареєстрований: Донецька область, 
м. Костянтинівка, вул. Ініціативна, 36/2, фактично проживає 
за адресою: м. Костянтинівка, вул. Ростовська, 108, викли-
кається у судове засідання на 13.30 год. 30 травня 2017 р. 
Розгляд відбудеться в приміщенні Костянтинівського місь-
крайонного суду Донецької області (корп. № 2, каб. № 16).

У випадку неприбуття в судове засідання відповідач пови-
нний повідомити суд про причини неявки, інакше справа бу-
де розглянута за його відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205,  
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну спра-
ву № 2/229/902/2017 за позовом Панькової Тетяни Іванівни 
до Панькова Віталія Володимировича про розірвання шлю-
бу. Відповідач у справі Паньков Віталій Володимирович, 12 
вересня 1959 року народження (останнє місце проживання: 
м. Дружківка, Донецька обл., вул. Солідарності, 55-20), ви-
кликається на 30 травня 2017 р. на 15.00 годину до суду, зал 
судового засідання № 1 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. В разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута у його відсутності.

Суддя А. Л. Гонтар

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 18 травня 2017 р. № 335 
Київ

Про внесення змін до деяких  
постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 

1 січня 2017 року.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 18 травня 2017 р. № 335
ЗМІНИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лип-

ня 2004 р. № 966 «Про умови оплати праці членів виборчих комісій, комісій все-
українського референдуму» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 31, ст. 2063; 
2005 р., № 52, ст. 3318; 2006 р., № 12, ст. 803; 2013 р., № 11, ст. 410) слова «мі-
німальної заробітної плати» замінити словами і цифрою «прожиткового міні-
муму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року,».

2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 р. № 
1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категорі-
ям випускників вищих навчальних закладів» (Офіційний вісник України, 2006 
р., № 39, ст. 2623) слова «мінімальної заробітної плати» замінити словами і 
цифрою «прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 
січня календарного року».

3. У підпункті 6 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 
2007 р. № 1172 «Про введення посад державних інспекторів з авіаційного на-
гляду у Державній авіаційній службі та умови оплати їх праці» (Офіційний ві-
сник України, 2007 р., № 73, ст. 2728; 2012 р., № 59, ст. 2374) слова «мінімаль-
ної заробітної плати» замінити словами і цифрою «прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року,».

4. У постановляючій частині постанови Кабінету Міністрів України від 10 ве-
ресня 2008 р. № 831 «Про доплати особам, які працюють у зоні відчуження» 
(Офіційний вісник України, 2008 р., № 71, ст. 2384; 2011 р., № 73, ст. 2740; 2013 
р., № 41, ст. 1477; 2014 р., № 47, ст. 1238; 2015 р., № 3, ст. 57; 2016 р., № 26, ст. 
1035, № 33, ст. 1297, № 68, ст. 2302):

1) абзац перший викласти в такій редакції:
«Установити, що з 1 січня 2017 р.:»;
2) в абзаці другому слова і цифру «мінімальної заробітної плати, встановле-

ної на 1 січня відповідного року» замінити словами і цифрою «прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року».

5. Абзац другий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 
2008 р. № 939 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організа-
цій бюджетної сфери» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 82, ст. 2764; 2010 
р., № 35, ст. 1210) викласти в такій редакції:

«Для працівників, у яких посадові оклади менші, ніж розмір прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, 
посадові оклади (тарифні ставки) у штатному розписі встановлюються на рів-
ні прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня ка-
лендарного року.».

6. Абзац третій пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 
2009 р. № 290 «Про умови оплати праці працівників Допоміжної служби Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 
25, ст. 837) викласти в такій редакції:

«розміри посадових окладів (тарифних ставок), зазначені у додатках 1–3, 
для працівників, у яких посадові оклади (тарифні ставки) менші, ніж розмір 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня кален-
дарного року, посадові оклади (тарифні ставки) у штатних розписах установ-
люються на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установлено-
го на 1 січня календарного року.».

7. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 
482 «Деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої вла-
ди, органів прокуратури, судів та інших органів, що фінансуються з бюджету» 
(Офіційний вісник України, 2009 р., № 37, ст. 1253) слова «мінімальної заробіт-
ної плати» замінити словами і цифрою «прожиткового мінімуму для працездат-
них осіб, установленого на 1 січня календарного року».

8. У Порядку залучення тимчасового персоналу до виконання робіт з підго-
товки і проведення сільськогосподарського перепису, оброблення, узагальнен-
ня його результатів та оплати праці такого персоналу, затвердженому постано-
вою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2009 р. № 1225 (Офіційний ві-
сник України, 2009 р., № 89, ст. 3017; 2012 р., № 45, ст. 1767):

1) у пункті 18 слова «мінімальної заробітної плати» замінити словами і циф-
рою «прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня 
календарного року»;

2) у примітці до додатка 1 до Порядку слова «мінімальної заробітної плати» 
замінити словами і цифрою «прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
установленого на 1 січня календарного року,».

9. В абзаці другому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 
травня 2011 р. № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та 
організацій окремих галузей бюджетної сфери» (Офіційний вісник України, 
2011 р., № 38, ст. 1558) слова «мінімальної заробітної плати» замінити слова-
ми і цифрою «прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 
1 січня календарного року,».

10. У пункті 4 постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 
552 «Про умови оплати праці працівників Координаційного центру з надання 
правової допомоги та його територіальних відділень» (Офіційний вісник Украї-
ни, 2012 р., № 47, ст. 1837) слова «мінімальної заробітної плати» замінити сло-
вами і цифрою «прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого 
на 1 січня календарного року».

11. У другому реченні абзацу сьомого пункту 5 Порядку оплати праці членів 
окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів Украї-
ни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 р. 
№ 848 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 69, ст. 2809, № 76, ст. 3083; 2014 
р., № 102, ст. 3011), слова «мінімальної заробітної плати» замінити словами і 
цифрою «прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 
січня календарного року,».

12. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2012 р. № 
903 «Деякі питання Національного бюро з розслідування авіаційних подій та ін-
цидентів з цивільними повітряними суднами» (Офіційний вісник України, 2012 
р., № 75, ст. 3030) слова «мінімальної заробітної плати» замінити словами і 
цифрою «прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 
січня календарного року».

13. В абзаці першому пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які 
надають безоплатну вторинну правову допомогу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 130 (Офіційний вісник Укра-
їни, 2013 р., № 19, ст. 640; 2014 р., № 51, ст. 1340; 2016 р., № 54, ст. 1890), сло-
ва «мінімальної заробітної плати» замінити словами і цифрою «прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року,».

14. У Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у ра-
зі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без вста-
новлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резер-
вістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для 
проходження служби у військовому резерві, затвердженому постановою Кабі-
нету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 975 (Офіційний вісник України, 
2014 р., № 6, ст. 161):

1) підпункт 3 пункту 4 після слів «військовому резерві» доповнити словами 
«військовослужбовцем строкової служби,»;

2) в абзаці першому пункту 5 слова «на дату загибелі (смерті)» замінити сло-
вами і цифрою «на 1 січня календарного року»;

3) у пункті 6:
у підпункті 1:
абзац перший після слова «військовослужбовцю» доповнити словами 

«(крім військовослужбовця строкової служби)»;
в абзацах другому – четвертому слова «на дату встановлення інвалідності» 

замінити словами і цифрою «на 1 січня календарного року»;
у підпункті 2:
абзац перший після слова «військовослужбовцю» доповнити словами 

«(крім військовослужбовця строкової служби)»;
в абзацах другому – четвертому слова «на дату встановлення інвалідності» 

замінити словами і цифрою «на 1 січня календарного року»;
у підпункті 3:
абзац перший викласти в такій редакції:
«3) військовослужбовцю строкової служби, військовозобов’язаному або ре-

зервісту, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи 
для проходження служби у військовому резерві, інвалідність якого настала 
внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного військовос-
лужбовцю строкової служби, військовозобов’язаному чи резервісту під час ви-
конання обов’язків військової служби або служби у військовому резерві, або не 
пізніше ніж через три місяці після звільнення із служби, закінчення зборів, про-
ходження служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання або не-
щасного випадку, що мали місце в період проходження таких зборів, служби у 
військовому резерві, у розмірі:»;

в абзацах другому – четвертому слова «на дату встановлення інвалідності» 
замінити словами і цифрою «на 1 січня календарного року»;

4) в абзацах другому – четвертому пункту 7 слова «на дату встановлення 
ступеня втрати працездатності» замінити словами і цифрою «на 1 січня кален-
дарного року»;

5) пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:
«У разі повторного встановлення (зміни) групи інвалідності, причин її ви-

никнення або ступеня втрати працездатності понад дворічний строк після пер-
винного встановлення інвалідності виплата одноразової грошової допомоги не 
здійснюється.».

15. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з вій-
ськової строкової служби, затвердженому постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 8 квітня 2015 р. № 185 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 30, ст. 875; 
2016 р., № 60, ст. 2053):

1) в абзацах другому і третьому пункту 4 слова «мінімальної заробітної пла-
ти» замінити словами і цифрою «прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб, установленого на 1 січня календарного року»;

2) у додатку до Порядку назву графи «На день призову розмір середньої 
заробітної плати/мінімальної заробітної плати» викласти в такій редакції: «На 
день призову розмір середньої заробітної плати/прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року».

16. У Порядку виплати грошової допомоги громадянам України, які призива-
ються на строкову військову службу, затвердженому постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 12 серпня 2015 р. № 587 (Офіційний вісник України, 2015 р., 
№ 66, ст. 2191):

1) у пункті 2 слова «в розмірі двох мінімальних заробітних плат» замінити 
словами і цифрою «у двох розмірах прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб, установленого на 1 січня календарного року»;

2) у пункті 3 слова «мінімальної заробітної плати» замінити словами і циф-
рою «прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня 
календарного року».

17. У пункті 20 Порядку оплати праці членів територіальних і дільничних ви-
борчих комісій з місцевих виборів, нарахування та виплати одноразової грошо-
вої винагороди, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 ве-
ресня 2015 р. № 687 «Питання оплати праці членів територіальних і дільничних 
виборчих комісій з місцевих виборів, нарахування та виплати одноразової гро-
шової винагороди» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 74, ст. 2436), слова 
«мінімальної заробітної плати» замінити словами і цифрою «прожиткового мі-
німуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року,».

18. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 460 
«Про умови оплати праці працівників Українського національного інформацій-
ного агентства «Укрінформ» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 60, ст. 2054) 
доповнити абзацом такого змісту:

«У разі коли розміри посадових окладів працівників, зазначених у додатках 
до цієї постанови, є нижчими, ніж визначений законом розмір прожиткового 
мінімуму, встановленого на 1 січня календарного року, посадові оклади вста-
новлюються на рівні відповідного розміру прожиткового мінімуму.».

19. Пункт 3 Порядку виплати винагород державним виконавцям та їх розмі-
рів і розміру основної винагороди приватного виконавця, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 643 (Офіційний вісник 
України, 2016 р., № 75, ст. 2502), викласти в такій редакції:

«3. Державному виконавцю, на виконанні у якого перебував виконавчий до-
кумент немайнового характеру та який забезпечив його фактичне виконання в 
повному обсязі, виплачується винагорода в розмірі одного прожиткового міні-
муму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, якщо 
боржником за виконавчим документом є фізична особа, та двох розмірів про-
житкового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календар-
ного року, якщо боржником за виконавчим документом є юридична особа.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 17 травня 2017 р. № 344 
Київ

Про новий склад наглядової ради  
Аграрної біржі

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. На часткову зміну пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 24 лю-

того 2010 р. № 196 «Деякі питання Аграрної біржі» (Офіційний вісник України, 
2010 р., № 14, ст. 675; 2011 р., № 94, ст. 3428) затвердити новий склад наглядо-
вої ради Аграрної біржі, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів Украї-
ни від 30 листопада 2011 р. № 1237 «Про новий склад наглядової ради Аграрної 
біржі» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 94, ст. 3428).

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України 
від 17 травня 2017 р. № 344

СКЛАД 
наглядової ради Аграрної біржі

КУЧЕРЕНКО 
Ігор Борисович

— директор департаменту  
з управління державною  
власністю Мінагрополітики,  
голова наглядової ради

КІНЩАК 
Андрій Андрійович

— директор департаменту стратегії  
та економічного розвитку  
Мінагрополітики, заступник  
голови наглядової ради

ПАЩЕНКО 
Ірина Вікторівна

— начальник відділу передприватиза-
ційних процедур управління  
правового забезпечення  
державного підприємства  
«Спецагро» (за згодою), секретар 
наглядової ради 

ПИВОВАРОВ 
Андрій Андрійович

— директор департаменту правової 
та законопроектної роботи  
Мінагрополітики

ЧЕРНИХ 
Олександр Олександрович

— директор департаменту  
промислової політики  
Мінекономрозвитку

ПАВЛЕНКО 
Галина Флоріанівна

— директор департаменту  
регулювання та нагляду  
за наданням фінансових послуг 
фінансовими компаніями  
Нацкомфінпослуг (за згодою)

ТИВОДАР 
Тарас Михайлович

— заступник начальника управління 
фінансів агропромислового  
комплексу — начальник відділу 
фінансів аграрного ринку  
та продовольства департаменту 
фінансів промисловості Мінфіну

НОВІКОВ 
Геннадій Володимирович

— голова громадської спілки  
«Аграрний союз України»  
(за згодою)

ЛИПОВИЙ 
Олег Олександрович

— виконуючий обов’язки  
генерального директора  
Аграрного фонду (за згодою)

ОЛІЙНИК 
Артем Олександрович

— завідувач сектору запобігання  
та виявлення корупції  
Мінагрополітики
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оголошення

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

Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна»,  
код ЄДРПОУ 16285602, місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33,  

у зв’язку із втратою, вважати недійсними:

1) круглу печатку – Філія в місті Чернівці, ідентифікаційний код 26558416;
2) додаткову круглу печатку – Філія в місті Чернівці, ідентифікаційний код 26558416, Для угод № 1;
3) прямокутний штамп - Філія в місті Чернівці, ідентифікаційний код 26558416,
4) бланки – 1299:

Найменування  Серія № Кількість 
ПОЛІС  обов’язкового страхування цивільно-правової  
відповідальності власників наземних транспортних засобів  
на умовах міжнародної системи автомобільного страхування  
«ЗЕЛЕНА КАРТКА»

011 з 12891242 по 12491350 109
011 з 12892951 по 12893050  100
011 з 12894501 по 12894600  100
011 з 12462901 по 12462909 9
011 з 12463382 по 12463387 6
011 з 12463390 по 12463392 3
011 12463394 1
011 з 12463397 по  12463398 2
011 з 12463401 по 12463408  8
011 з 12463431 по 12463450  20

ПОЛІС  обов’язкового страхування цивільно-правової  
відповідальності власників наземних транспортних засобів  

АК 4126850 1
АК з 4130451 по  4130490      40
АК з 6545725 по 6545800       76
АК з 6546601 по 6546700       100

Договір комплексного страхування під час поїздки за кордон 
та по Україні

з 630858 по 630867     10
з 849572 по 849713    142
з 851420 по 851619   200
з 852436 по 852735    300

Договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності 
громадян України, що мають у власності чи іншому  
законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна 
третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання  
чи використання цієї зброї  

СЗ з 24007 по 24013    7

Договір обов’язкового особистого страхування від   нещасних 
випадків на транспорті   

НВ з 116205 по 116250   46   
НВ з 109428 по 109442  15

Договір страхування майна «Квартира ЕКСПРЕС» КЕ з 12576 по 12579                 4

Правління ПрАТ «АСК «ІНГО Україна»

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 
ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА МОЗ УКРАЇНИ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 
в докторантуру, аспірантуру, клінічну ординатуру

В докторантуру за спеціальністю 221 Стоматологія (14.01.22 Стоматологія).
В очну денну аспірантуру за спеціальностями: 091 Біологія (14.03.11 Медична та біологічна інформати-

ка та кібернетика), 221 Стоматологія (14.01.22 Стоматологія); 222 Медицина (14.01.01 Акушерство та гіне-
кологія, 14.01.02 Внутрішні хвороби, 14.01.03 Хірургія, 14.01.05 Нейрохірургія, 14.01.06 Урологія, 14.01.15 
Нервові хвороби, 14.01.16 Психіатрія, 14.01.20 Шкірні та венеричні хвороби, 14.01.30 Анестезіологія та ін-
тенсивна терапія, 14.01.38 Загальна практика - сімейна медицина); 228 Педіатрія (14.01.10 Педіатрія).

В очну вечірню аспірантуру за спеціальностями: 091 Біологія (14.03.11 Медична та біологічна інформа-
тика та кібернетика), 221 Стоматологія (14.01.22 Стоматологія); 222 Медицина (14.01.01 Акушерство та гі-
некологія, 14.01.03 Хірургія, 14.01.09 Дитяча хірургія, 14.01.13 Інфекційні хвороби, 14.01.16 Психіатрія, 
14.01.18 Офтальмологія, 14.01.25 Судова медицина, 14.01.30 Анестезіологія та інтенсивна терапія, 14.01.31 
Гематологія та трансфузіологія, 14.01.33 Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія, 14.01.37 Не-
фрологія, 14.02.01 Гігієна та профпатологія, 14.03.02 Патологічна анатомія); 224 Технології медичної діа-
гностики та лікування (14.01.23 Променева діагностика та променева терапія), 226 Фармація (15.00.01 Тех-
нологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація), 228 Педіатрія (14.01.10 Педіатрія).

В клінічну ординатуру за спеціальностями: акушерство і гінекологія, анестезіологія, дерматовенероло-
гія, дитяча отоларингологія, дитяча хірургія, ендокринологія, загальна практика — сімейна медицина, клі-
нічна лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура і спортивна медицина, медицина невідкладних ста-
нів, неврологія, неонатологія, нефрологія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна анатомія, педіа-
трія, професійна патологія, радіологія, стоматологія, терапевтична стоматологія, терапія, урологія, фтизі-
атрія, хірургія.

Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи: заява на ім’я ректора, особовий листок по облі-
ку кадрів з фотокарткою, копія диплома, копія сертифіката про присвоєння звання лікаря-спеціаліста, ко-
пія трудової книжки, характеристика з місця роботи, автобіографія, медична довідка (форма 086-о); копія 
паспорта (стор. 2,3,11), копія ідентифікаційного коду, реферат та перелік опублікованих наукових праць 
(для аспірантури). 

Особи, що вступають до клінічної ординатури без відповідного стажу, подають рекомендацію вченої ра-
ди вищого навчального закладу.

Особи, що вступають до докторантури, подають ксерокопії друкованих наукових робіт, копію диплома 
кандидата медичних наук і розгорнутий план дисертаційної роботи.

Адреса академії: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, НМАПО імені П. Л. Шупика, відділ аспірантури  
(к. 404,405).

Прийом документів: 25 травня — 23 червня 2017 р. 10.00 — 13.00; 14.00 — 16.00.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (адреса суду: 84511, Донецька обл., м. Артемівськ,  
вул. Артема 5) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться:

25.05.2017 о 10:45 до Мєкаєв Максим Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 84545, Донецька 
обл., Бахмутський р-н, м. Соледар, вул. Чапаєва буд. 1) справа № 219/3490/17, суддя Чопик О. П.

26.05.2017 о 10:00 до Безух Світлана Іванівна (останнє відоме місце реєстрації: 84523, Донецька обл.,  
м. Сіверськ, вул. Карла Лібкнехта, буд. 68) справа № 219/2844/17, суддя Чопик О. П.

26.05.2017 о 10:30 до Скрипкін Віталій Геннадійович (останнє відоме місце реєстрації: 84523, Донецька 
обл., Бахмутський р-н, м. Сіверськ, вул. Північна, буд. 12а, кв. 2) справа № 219/3491/17, суддя Чопик О. П.

31.05.2017 о 10:45 до Бондаренко Ольга Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 84500, Доне-
цька обл., м. Бахмут, вул. Оборони, буд. 19, гурт., кв. 68) справа № 219/1943/17, суддя Дубовик Р. Є.

31.05.2017 о 13:00 до Дудін Роман Олексійович (останнє відоме місце реєстрації: 84501, Донецька обл., 
м. Бахмут, вул. Ціолковського буд. 31, гурт.) справа № 219/2685/17, суддя Дубовик Р. Є.

31.05.2017 о 10:00 до Колос Павло Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 84500, Донецька обл., 
м. Бахмут, вул. Оборони, буд. 38, кв. 12) справа № 219/1859/17, суддя Дубовик Р. Є.

31.05.2017 о 10:30 до Кононченко Олександр Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 84501, До-
нецька обл., м. Бахмут, вул. Широка, буд. 4, кв. 4) справа № 219/1909/17, суддя Дубовик Р. Є.

31.05.2017 об 11:00 до Дрозденко Ольга Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 84500, Доне-
цька обл., м. Бахмут, вул. Ціолковського, буд. 5, кв. 42) справа № 219/2005/17, суддя Дубовик Р. Є.

01.06.2017 о 13:15 до Кіхтенко Микола Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 84501, Донецька 
обл., м. Бахмут, вул. Льотчиків, буд. 12) справа № 219/2546/17, суддя Дубовик Р. Є.

01.06.2017 о 13:30 до Красновид Вікторія Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 84501, Доне-
цька обл., м. Бахмут, пр. 2-й Ломоносова буд. 7, кв. 7) справа № 219/2394/17, суддя Дубовик Р. Є.

01.06.2017 о 10:15 до Матусов Руслан Євгенович (останнє відоме місце реєстрації: 84523, Донецька обл., 
Бахмутський р-н, м. Сіверськ, вул. Ювілейна буд. 6, кв. 9) справа № 219/2067/17, суддя Дубовик Р. Є.

01.06.2017 о 09:45 до Проценко Зоя Іванівна (останнє відоме місце реєстрації: 84551, Донецька обл., Ар-
темівський р-н, м. Часів Яр, вул.Маріупольська, буд. 9) справа № 219/1954/17, суддя Дубовик Р. Є.

01.06.2017 о 08:30 до Станкевич Альона Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 84500, Донецька 
обл., м. Бахмут, вул. Корсунського, буд. 55) справа № 219/2189/17, суддя Фролова Н. М.

01.06.2017 о 10:45 до Оржицький Валентин Валерійович (останнє відоме місце реєстрації: 84500, Доне-
цька обл., м. Бахмут, вул.Петровського, буд. 97, кв. 42) справа № 219/1626/17, суддя Дубовик Р. Є.

01.06.2017 о 13:45 до Незь Галина Борисівна (останнє відоме місце реєстрації: 84500, Донецька обл.,  
м. Бахмут, вул. Ювілейна, буд. 57, кв. 94) справа № 219/2682/17, суддя Дубовик Р. Є.

01.06.2017 о 14:00 до Хрипунов Олексій Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 84506, Донецька 
обл., м. Артемівськ, вул. Польова, буд. 12а) справа № 219/2535/17, суддя Дубовик Р. Є.

01.06.2017 о 14:30 до Барсуков Іван Васильович (останнє відоме місце реєстрації: 84552, Донецька обл., 
Бахмутський р-н, м. Часів Яр, вул. Димитрова, буд. 39) справа № 219/1833/17, суддя Дубовик Р. Є.

01.06.2017 о 14:30 до Коломойцева Світлана Вікторівна (останнє відоме місце реєстрації: 84500, Доне-
цька обл., м. Соледар, вул. Комінтерну, буд. 1а) справа № 219/1279/17, суддя Дубовик Р. Є.

 01.06.2017 о 14:30 до Лунякіна Ірина Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 84591, Донецька 
обл., Бахмутський р-н, с. Хромове (Артемівське), вул. Молодіжна, буд. 11) справа № 219/1484/17, суддя  
Дубовик Р. Є.

01.06.2017 о 10:00 до Звагольська Юлія Вадимівна (останнє відоме місце реєстрації: 84500, Донецька 
обл., м. Бахмут, вул. Червоноармійська, буд. 46а) справа № 219/1680/17, суддя Дубовик Р. Є.

01.06.2017 о 13:00 до Алексєєнко Артем Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 84501, Доне-
цька обл., м. Бахмут, вул. Ювілейна, буд. 85, кв. 33) справа № 219/2336/17, суддя Дубовик Р. Є.

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

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

В провадженні Зарічного районного суду м. Су-
ми знаходиться цивільна справа № 591/626/17, про-
вадження № 2/591/1076/17 за позовом Хюбшер Зіг-
фрід до Шамоня Наталії Федорівни, Шамоня Олени 
Олександрівни, Панченка Сергія Васильовича про 
встановлення порядку користування житловим бу-
динком.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до 
ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає до суду Шамоня На-
талію Федорівну, останнє відоме місце проживання: 
м. Суми, вул. Героїв Крут, буд. 74-А, кв. 21, як відпо-
відача по справі на 07 червня 2017 року на 16.00 год.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності 
до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає до суду Шамоня 
Олену Олександрівну, останнє відоме місце прожи-
вання: м. Суми, вул. Заливна, буд. 29/1, кв. 12 як від-
повідача по справі на 07 червня 2017 року на 16.00 
год.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до 
ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає до суду Панченка 
Сергія Васильовича, останнє відоме місце проживан-
ня: м. Суми, проїзд Кузнечний, буд. 1, як відповідача 
по справі на 07 червня 2017 року на 16.00 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні За-
річного районного суду м. Суми, що розташоване за 
адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13, каб № 302, 
2-й поверх, головуючий суддя Шелєхова Г. В. При 
собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

В разі неявки відповідачів в дане судове засідання, 
справа буде розглянута в їх відсутність за наявними 
матеріалами в справі.

Чернігівський районний суд Запорізької області ви-
кликає у судове засідання, яке відбудеться о 14 год. 
30 хв. 29 травня 2017 року в приміщенні Чернігівсько-
го районного суду Запорізької області за адресою: За-
порізька область, смт Чернігівка, вул. Соборна (Лені-
на) буд. 391, Сарафанникова Дениса Володимирови-
ча, останнє відоме місце реєстрації: Донецька область,  
м. Кіровське, вул. Карла Маркса, 3, кв. 1, як відпові-
дача по цивільній справі № 329/358/17 за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Державний Ощад-
ний банк України» в особі філії – Донецьке обласне 
управління АТ «Ощадбанк» до Сарафанникова Дениса 
Володимировича про стягнення заборгованості. 

Суддя Богослов А. В.

Чернігівський районний суд Запорізької облас-
ті викликає у судове засідання, яке відбудеться о 15 
год. 00 хв. 29 травня 2017 року в приміщенні Чер-
нігівського районного суду Запорізької області за 
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул. 
Соборна (Леніна) буд. 391, Лісничого Андрія Леоні-
довича, останнє відоме місце реєстрації: Донецька 
область, м. Кіровське, м-н Гірняцький, 1, кв. 42, як 
відповідача по цивільній справі № 329/359/17 за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний Ощадний банк України» в особі філії – Доне-
цьке обласне управління АТ «Ощадбанк» до Лісничо-
го Андрія Леонідовича про стягнення заборгованості. 

Суддя Богослов А. В.

Чернігівський районний суд Запорізької області ви-
кликає у судове засідання, яке відбудеться о 14 год. 
00 хв. 29 травня 2017 року в приміщенні Чернігівсько-
го районного суду Запорізької області за адресою: За-
порізька область, смт Чернігівка, вул. Соборна (Лені-
на) буд. 391, Засимовича Сергія Валерійовича, остан-
нє відоме місце реєстрації: Донецька область, м. Кі-
ровське, м-н Гірняцький, 11, кв. 39, як відповідача по 
цивільній справі № 329/357/17 за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Державний Ощадний банк 
України» в особі філії – Донецьке обласне управлін-
ня АТ «Ощадбанк» до Засимовича Сергія Валерійови-
ча про стягнення заборгованості. 

Суддя Богослов А. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин Барабанюк Андрій Михайлович, 

14.11.1973 р.н.,  Дніпропетровська область, м. Покров 
(Орджонікідзе), вул. Центральна (Калініна), буд. 33, 
кв. 30, який перебуває у кримінальному проваджен-
ні №42013040000000229  у процесуальному статусі під-
озрюваного, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 
КПК України, Вам необхідно з’явитися 29 травня 2017 ро-
ку о 10.00 год. в каб. № 27 до слідчого в особливо важ-
ливих справах другого слідчого відділу слідчого управ-
ління прокуратури Дніпропетровської області Сліпченка 
В. В., що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Бо-
брова, 32, каб. 27, т. 097-270-49-18 для проведення про-
цесуальних  дій (вручення обвинувального акта та від-
криття матеріалів досудового розслідування) у ході здій-
снення спеціального досудового розслідування. Поваж-
ні причини неприбуття особи на виклик передбачені   
ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик пе-
редбачені статтею 139 КПК України.

Малиновський районний суд м. Одеси викликає Мороз Анто-
ніну Іванівну, останнє відоме місце проживання: м. Одеса, вул. 
Карпатська 9, у судове засідання за заявою Дзюбан Костянтина 
Анатолійовича про зміну сторони виконавчого провадження та 
поновлення строку для пред’явлення виконавчого документа по 
цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Райффайзен Банк Аваль» в особі Одеської обласної дирекції ПАТ 
«Райффайзен Банк Аваль» до Мороз Антоніни Іванівни про стяг-
нення боргу за кредитним договором, яке призначене до слухан-
ня на 12.07.2017 року о 09 год. 30 хв. у каб. № 213 суду за адресою:  
м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки у судове засідання без поважних причин, роз-
гляд справи буде проведено за вашої відсутності за наявними у 
справі доказами.

Суддя О. М. Сегеда

Гадяцький районний суд Полтавської 
області викликає Стецюка Ігоря Павло-
вича (останнє відоме місце проживання:  
с. Вельбівка, Гадяцького району, Пол-
тавської області), як відповідача по ци-
вільній справі за позовом Стецюк Тетя-
ни Святославівни до Стецюка Ігоря Пав-
ловича про розірвання шлюбу у судо-
ве засідання, яке відбудеться 22 черв-
ня 2017 року о 08 год. 10 хв. в приміщен-
ні суду за адресою: вул. Лесі Українки, 6,  
м. Гадяч, Полтавської області. В разі неяв-
ки відповідача в судове засідання та непо-
відомлення про причини неявки, справа 
буде розглянута за його відсутності.

Суддя Заколодяжна О. А.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
про здійснення спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваний Чулков Артем Аркадійович, 

02.04.1991 року народження, зареєстрований 
та проживає за адресою: Дніпропетровська об-
ласть, м. Новомосковськ, вул. Самарська, 56А, 
на підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК Украї-
ни, вам необхідно з’явитися 27.05.2017 р. о 10 
год. 00 хв. до слідчого відділу УСБУ у Дніпро-
петровській області (м. Дніпро, вул. Святосла-
ва Хороброго, 23, контактний телефон слідчого: 
(056) 791-99-19), слідчого Іваненка Ф. О., для 
допиту вас як підозрюваного та ознайомлен-
ня з матеріалами кримінального провадження  
№ 12014040350002301 від 24.06.2014 за озна-
ками кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 110 КК України.

Державне агентство резерву Украї-
ни оголошує аукціон з реалізації прокату 
чорних металів, метизів, запчастин до ав-
тогальм та моторвагонних секцій, продук-
ції кабельної, підшипників кочення, ліжок 
залізних, ковдр.

Аукціон відбудеться 14 червня 2017 р. 
о 15.00 год.

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

Детальна інформація про умови про-
ведення аукціону розміщена на офіцій-
ному веб-сайті Держрезерву Україні –  
www.gosrezerv.gov.ua.

Інформація для абонентів 

ПрАТ «Фарлеп-Інвест» 

(код ЄДРПОУ - 19199961)

Повідомляємо, що з 1 червня 

2017 року змінюються деякі тарифи 

на послуги Телефонія та Інтернет 

для нових та існуючих абонентів  — 

фізичних та юридичних осіб.

Детальна інформація — за телефоном 

(044) 507 00 00 або 177 

(з телефонних ліній Vega)

Токмацький районний суд Запорізької 
області викликає в судове засідання Саві-
нову Надію Харитонівну, як відповідачку в 
цивільній справі № 328/1163/17 за позо-
вом Приватного акціонерного товариства 
«Маріупольський металургійний комбінат 
імені Ілліча» до Савінової Надії Харитонів-
ни про розірвання договору оренди. Судо-
ве засідання відбудеться 26 травня 2017 
року о 13.00 годині та 02 червня 2017 року 
о 09.00 год. (резервна дата) в приміщенні 
Токмацького районного суду Запорізької 
області за адресою: Запорізька область, 
м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Андрущенко О. Ю.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua14 

оголошення

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

Фастівський міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає в судове засідання Халу Тетяну 
Олександрівну як відповідача у цивільній справі  
№ 2/381/152/17 за позовом Лаптєва Олександра Ві-
кторовича до Хали Тетяни Олександрівни, третя осо-
ба: Фастівський міськрайонний відділ державної ре-
єстрації актів цивільного стану Головного територі-
ального управління юстиції у Київській області про 
встановлення факту.

Справа до розгляду в судовому засіданні призна-
чена на 30 травня 2017 року на 11.00 год. за адресою: 
Київська область, м. Фастів, вул. Івана Ступака, 25, 
каб. 4. Головуючий суддя Осаулова Н.А.

Відповідач, який викликаний через опублікування 
оголошення у пресі, вважається таким, що повідо-
млений про час та місце розгляду справи.

Суддя Н.А. Осаулова

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Примачек Юлію Леонідівну як відповідача у спра-
ві № 296/1196/17 за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Західінкомбанк» до Примачека Ми-
коли Святославовича, Примачек Юлії Леонідівни про 
стягнення кредитної заборгованості, під головуван-
ням судді Шалоти К.В. в судове засідання, що від-
будеться 07.06.2017 року о 12 год. 00 хв. в примі-
щенні Корольовського районного суду м. Житоми-
ра за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 
223-А.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про при-
чини неявки, у іншому разі неявка в судове засідан-
ня вважатиметься без поважних причин, та суд ви-
рішить справу за їх відсутності на підставі наявних у 
ній даних чи доказів.

Суддя К.В. Шалота

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає 
в судове засідання відповідачів по справі № 409/430/17 за позо-
вом AT «Ощадбанк» до Алексєєнко Олени Миколаївни, Алексєєн-
ко Ольги Петрівни, Алексєєнка Миколи Івановича про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 02.06.2017 року о 13.00 год. 
(резервна дата 15.06.2017 року о 13.00 год.) в залі суду за адре-
сою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликаються як відповідачі:
Алексєєнко Олена Миколаївна, останнє відоме місце реєстра-

ції: м. Луганськ, кв. Ольховський, буд. 7, кв. 32;
Алексєєнко Ольга Петрівна, останнє  відоме     місце  реєстра-

ції: Луганська область, Лутугинський район, с. Розкішне, вул. Ен-
гельса, буд. 27;

Алексєєнко Микола Іванович, останнє відоме місце реєстра-
ції: Луганська область, Лутугинський район, с. Розкішне, вул. Ен-
гельса, буд. 27.

У випадку неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх 
відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Іванківський районний суд Київської області роз-
глядає цивільну справу за позовом Яременко Оле-
ни Михайлівни до Гніденко Тетяни Михайлівни, Сам-
ра Адель Юсеф, Коро Рукан, Самра Юлія Юсеф про 
визнання осіб такими, що втратили право на корис-
тування жилим приміщенням. Відповідачі по справі 
Гніденко Тетяна Михайлівна, Самра Адель Юсеф, Ко-
ро Рукан та Самра Юлія Юсеф, які за останніми ві-
домостями проживають за адресою: с. Тетерівське, 
вул. Соборна (колишня Жовтнева), 26 Іванківського 
району, Київської області викликаються на 06 червня 
2017 року на 09 год. 00 хв. до суду за адресою: смт 
Іванків, вул. І. Проскури, 14, Київської області, для 
участі у розгляді справи по суті. Відповідачам пропо-
нується надати свої заперечення щодо позовної зая-
ви та докази. У разі неявки відповідачі повинні пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута за їх відсутності.

Суддя Н. А. Тетервак

Інформація про тарифи на електроенергію ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ  МЕРЕЖІ» на червень 2017 року 
(для території України, на якій органи державної влади  здійснюють свої повноваження відповідно  

до постанови КМУ № 263 від  07.05.2015 р. (зі змінами) та розпорядження КМУ  № 1085-р  
від 07.11.2014 р. (зі змінами))

1. Складові розрахункових роздрібних тарифів на червень 2017 р.
без ПДВ

Найменування показника Клас /група Одиниця Величина 
(нормативний документ) споживача виміру показника 
Прогнозована середня закупiвельна цiна е/е на червень 2017 р.(розрахована 
відповідно до постанови НКРЕКП від 19.11.2015 № 2810) (без ПДВ) коп/кВтгод 131,159
Економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат елек-
троенергії на IІ квартал 2017 р. 1 клас % 1,17
(постанова НКРЕКП від 16.03.2017 № 292 ) 2 клас % 3,27
 
2. Тарифи на електроенергію для 1 групи споживачів (юридичні особи та фізичні особи-суб’єкти
підприємницької діяльності) 

без ПДВ
Найменування показника Клас Одиниця Величина 
(нормативний документ) споживача виміру показника  
Роздрібні тарифи на електричну енергію, що відпускається для 1 клас коп/кВтгод 132,712  
кожного класу споживачів, крім населення, на території України
відповідно до п.2 постанови НКРЕКП від 24.04.2017 № 538 «З 01 
травня 2017 року роздрібні тарифи на електричну енергію, що 
відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на 
території України, формуються ліцензіатами з постачання елек-
троенергії за регульованим тарифом згідно з нормативно-право-
вими актами НКРЕКП»)

2 клас коп/кВтгод 137,198

без ПДВ
Найменування показника Клас Період Одиниця Величина 
(нормативний документ) споживача часу виміру показника 
Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу (постанова 
НКРЕ від 20.12.01 № 1241 із змінами і доповненнями, внесеними 
постановою НКРЕКП від 22.01.2015 № 37) 

1 клас Нічний коп/кВтгод 46,449
Денний коп/кВтгод 238,882

2 клас Нічний коп/кВтгод 48,019
Денний коп/кВтгод 246,956

Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу (постанова 
НКРЕ від 20.12.01 № 1241 із змінами і доповненнями, внесеними 
постановою НКРЕКП від 22.01.2015 № 37) 

1 клас
Нічний коп/кВтгод 33,178

Напівпіковий коп/кВтгод 135,366
Піковий коп/кВтгод 238,882

2 клас
Нічний коп/кВтгод 34,300

Напівпіковий коп/кВтгод 139,942
Піковий коп/кВтгод 246,956

3. Тарифи на електроенергію для 2 групи споживачів (населення), затверджені постановою НКРЕКП від 26.02.2015 р. 
№ 220 опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» від 25.02.2017 №37.

 Згідно із Законом України «Про податок на додану вартість» операції з продажу електроенергії є об’єктом 
 оподаткування ПДВ за ставкою 20 відсотків.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Кузнецову Ларису Миколаївну, 
30.09.1971 року народження, (останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Джанкой, вул. Люк-
сембург, 11) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 30 травня 2017 року об 11 год. 20 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районного су-
ду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, зал № 5, каб. 28 під головуванням судді 
Павленко О. О. У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в по-
рядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Лагутіну Наталію Михайлівну, 
18.02.1974 року народження, (останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. 
О. Невського/Річна, 29/11) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться 30 травня 2017 року об 11 год. 10 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районного  
суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, зал № 5, каб. 28 під головуванням  
судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Плотницького Ігоря Венедикто-
вича, 24.06.1964 року народження, (останнє відоме місце проживання: м. Луганськ, вул. Шевчен-
ка, 4, кв. 69) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 332 КК України у 
судове засідання, яке відбудеться 29 травня 2017 року о 10 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує 
особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районного  
суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, зал № 5, каб. 28 під головуванням  
судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, 
а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля, Донецької 
області, вул. Банкова, буд. 39а) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Державний Ощадний банк України» в особі філії Донецьке обласне 
управління AT «Ощадбанк» до Мороз Павла Михайловича, про стягнення заборгованості.

Відповідач Мороз Павло Михайлович, 11.04 1977 року народження, що мешкає за остан-
ньою відомою адресою: Донецька обл., м. Харцизьк, м-н Ювілейний, 5/86, викликається до 
Добропільського міськрайонного суду Донецької області як відповідач по цивільній справі.

Судове засідання відбудеться 30.05.2017 року о 10.00 год. в приміщенні суду за адресою: 
Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова (Радянська), 39А. У разі неявки відповідача 
до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя С. А. Притуляк

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як відповіда-
ча Гончаренка Сергія Михайловича за позовом Гончаренко Ната-
лії Валеріївни до Гончаренка Сергія Михайловича про розірван-
ня шлюбу. Судове засідання відбудеться 06.06.2017 р. о 12 год. 
00 хв. у приміщенні Суворовського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала судо-
вих засідань № 8. У разі неявки Гончаренка Сергія Михайловича 
судове засідання буде проведене у його відсутність.

Суддя С. С. Аліна

Ковпаківський районний суд м. Сум викликає в судове засі-
дання Боковня Максима Миколайовича (останнє місце прожи-
вання: м. Суми, вул. Металургів, буд. 32Б, кв. 166) як відповіда-
ча у цивільній справі за позовом Боковня Миколи Борисовича до 
Боковня Максима Миколайовича, третя особа: Державна мігра-
ційна служба України ДМС у Сумській області про виселення з 
квартири. Явка обов’язкова. Про причину неявки необхідно по-
відомити суд. Засідання суду відбудеться 31 травня 2017 року о 
09.00 год. за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, зал су-
дових засідань № 21.

Суддя Г. Ю. Корольова

Дарницький районний суд м. Києва викликає як відповідачів Родіонову Тетяну 
Юріївну, Родіонова Михайла Володимировича, Родіонова Олексія Володимировича, 
останнє місце проживання яких: м Київ, вул. Заслонова, буд. 9, кв. 32 в судове засі-
дання, яке відбудеться 07 червня 2017року о 12.00 годині за адресою: м. Київ, вул. 
Кошиця, 5-А, каб. 124, для участі у судовому розгляді цивільної справи за позовом 
Лук’янець Катерини В’ячеславівни до Родіонової Тетяни Юріївни, Родіонова Михайла 
Володимировича, Родіонова Олексія Володимировича про визнання осіб такими, що 
втратили право користування житловим приміщення.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі вважаються повідомлени-

ми про день, час та місце розгляду справи і в разі неявки їх до суду справа може бу-
ти розглянута за їх відсутністю.

Відповідачі у випадку неявки в судове засідання зобов’язані повідомити суд про 
поважність причини неявки.

Суддя В. В. Даниленко

Кузнецовським міським судом Рівненської області 11 травня 
2017 року без відповідача Сучкової Людмили Григорівни розгля-
нуто цивільну справу № 565/240/17 за позовом Рябчуна Володи-
мира Михайловича до Сучкової Людмили Григорівни про визна-
ння права власності.

Даним рішенням позов Рябчуна Володимира Михайловича бу-
ло задоволено.

Із повним текстом рішення відповідач може ознайомити-
ся, звернувшись до канцелярії Кузнецовського міського суду 
за адресою: м. Вараш, м-н Будівельників, буд 3, Рівненська об-
ласть.

Суддя Т. Ю. Демчина

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Кра-
маторськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за 
позовом ПАТ «Перший Український міжнародний банк» до Іваш-
кевича Сергія Олександровича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором. Відповідач, місце проживання якого неві-
домо, викликається на 20.06.2017 року о 14.00 год до суду, каб. 
№ 3, для у часі і у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута 
за його відсутності.

Суддя Літовка В. В.

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області спові-
щає, що 31 травня 2017 року о 15.30 годині в приміщенні Новомосковського 
міськрайонного суду Дніпропетровської області (м. Новомосковськ, пров. 
Козацький, 8, зал. 1) під головуванням судді Парфьонова Д. О. відбудеться 
розгляд цивільної справи за позовом Прядко Олени Володимирівни до Ком-
панії «Емпекс Груп ЛТД» (Беліз), Компанії «Філіантра Комерс ЛТД» (Бе-
ліз), Семісалова Олександра Анатолійовича про визнання недійсними до-
говорів, витребування майна та визнання права власності.

Як представники відповідачів судом викликаються Височин Дмитро Во-
лодимирович та Довгий Євген Леонідович, місце проживання яких суду 
не відомо.

Київський районний суд м. Одеси викликає Романчук Тетяну 

Сергіївну як відповідачку по справі № 520/3241/17 за позовом 

Ногаєва Михайла Віталійовича до Романчук Тетяни Сергіївни про 

стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 14.06.2017 р. об 11 годині 30 

хвилин у судді Луняченка В. О. в приміщенні Київського район-

ного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, 

каб. 222.

Бородянський районний суд Київської області по цивільній 
справі № 360/1831/16-ц за позовом Данілова Олександра Ана-
толійовича до ФОП Ліщенка Сергія Олександровича про стягнен-
ня грошових коштів за невиконаним договором, викликає до су-
ду (адреса: Київська область, смт Бородянка, вул. Центральна, 
315) Ліщенка Сергія Олександровича, який проживав за остан-
ньою відомою суду адресою: вул. Снігурі, 18, м. Нетішин Хмель-
ницької області, як відповідача на 07 червня 2017 року на 12 го-
дину 30 хвилин.

У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності.
Суддя Міланіч A. M.

Втрачений військовий квиток 

на ім’я Паненка Артура Ігоровича, 

вважати недійсним.

Втрачений судновий білет 

на ім’я Головатюк Антон Олександрович  

ДБ № 02009 на човен № ДНП-1337-К, 

вважати недійсним.

Білокуракинський районний суд Луганської області по-
відомляє, що 30.09.2016 року розглянуто цивільну справу  
№ 409/2200/16-ц (провадження № 2/409/1566/16) за позо-
вом Олексунь Євгенії Сергіївни до Олексунь Олексія Петрови-
ча про розірвання шлюбу та винесено заочне рішення, яким 
позовні вимоги Олексунь Є. С. задоволено в повному обсязі.

Суддя Третяк О.Г.

Втрачений судновий білет 

на судно «УКА 0080» № б/н, 1972 року випуску, 

яке належить Бобруль Дмитру Володимировичу, 

вважати недійсним.

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Шепелева Олександра Олександрови-
ча, 04.07.1970 року народження, зареєстрованого в 
м. Донецьк, проспект Комсомольський, 17, кв. 37, 
проживаючого в м. Київ, вул. Панфіловців, 27, в під-
готовче судове засідання за обвинувальним актом у 
кримінальному провадженні № 42014100000000771 
за ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 393 КК України 
на 10.00 годину 31 травня 2017 року в приміщен-
ні суду на пр. Маяковського, 5-В в м. Києві, кабінет  
№ 7, під головуванням судді Бабайлової Л. М. Явка 
до суду обов’язкова. При собі необхідно мати пас-
порт, або інший документ, що посвідчує особу. У разі 
неявки обвинуваченого в суд дане оголошення вва-
жається належним повідомленням і розгляд спра-
ви можливий за процедурою спеціального судово-
го провадження.

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Харченко Ірину Олександрівну, що об-
винувачується у вчиненні злочинів, передбачених  
ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 01 червня 2017 року о 15.00 го-
дині, в приміщенні Оболонського районного суду  
м. Києва, за адресою: м. Київ. вул. М. Тимошенка, 
2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника  — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Ковпаківський районний суд м. Сум викликає в су-
дове засідання Ігумнова Олексія Сергійовича (остан-
нє місце проживання: м. Суми, вул. Ковпака, буд. 
23, кв. 56) як відповідача у цивільній справі за позо-
вом Рибалки Катерини Олексіївни до Ігумнова Олек-
сія Сергійовича, третя особа: Рибалка Михайло Ва-
сильович, Ковпаківський районний відділ у м. Суми 
Упpaвлiння Державної міграційної служби України 
в Сумській області про визнання таким, що втратив 
право користування житловим приміщенням. Явка 
обов’язкова. Про причину неявки необхідно повідо-
мити суд. Засідання суду відбудеться 06 червня 2017 
року о 15.00 год. за адресою: м. Суми, вул. Першо-
травнева, 12, зал судових засідань № 21.

Суддя Г. Ю. Корольова

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) по-
відомляє Шушаріна Романа Юрійовича, Залату Те-
тяну Миколаївну, Денищик Анатолія Миколайови-
ча, Шушаріну Валентину Миколаївну, що 28 лип-
ня 2017 року о 08.30 годин відбудеться слухання 
цивільної справи № 182/6055/16-ц (провадження  
№ 2/0182/754/2017 року) за позовом Кратюк Антоні-
ни Вікторівни до Павлопільської сільської ради Ніко-
польського району Дніпропетровської області, Шу-
шаріна Романа Юрійовича, Залату Тетяну Миколаїв-
ну, Денищик Анатолія Миколайовича, Шушаріну Ва-
лентину Миколаївну, про визнання права власнос-
ті на земельну ділянку (пай) у порядку спадкування 
за заповітом під головуванням судді Нікопольського 
міськрайонного суду Кобеляцької-Шаховал І. О.
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Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. 
Добровольського, буд. 2) заходиться кримінальне 
провадження № 42016221320000106 (номер спра-
ви 1-кп/243/241/2017) за обвинуваченням Бірюкова 
Сергія Леонідовича, у вчиненні кримінального право-
порушення передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Кузнецов Р.В. викликає обвинуваче-
ного Бірюкова Сергія Леонідовича, який зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, 
вул. Сєченова будинок № 96, квартира № 52, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 05 червня 
2017 року о 09 годині 00 хвилин, у залі судового за-
сідання № 04.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Суддя Р. В. Кузнецов

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає кримінальне провадження № 1-кп/243/123/2017 
(42016050000000714) за підозрою Дахно Євгена Вла-
диславовича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Підозрюваний 
Дахно Євген Владиславович, останнє відоме місце меш-
кання якого: м. Горлівка, вул. Пилипенко, будинок 52, ви-
кликається на 13 годину 00 хвилин 01 червня 2017 року 
для участі у розгляді кримінального провадження.

У випадку неприбуття підозрюваний повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутністю.

Суддя М. О. Гусинський

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну спра-
ву за позовною заявою ПАТ КБ «Приват Банк» до Полехі-
ної Вікторії Вікторівни про стягнення заборгованості. Від-
повідачка по справі викликається до суду (м. Бахмут, Доне-
цька область, вул. Миру, 5, кім 302), для участі у розгляді 
справи по суті Полехіна Вікторія Вікторівна, 17.11.1986 ро-
ку народження, яка мешкає за адресою: 84551, Донецька 
область, м. Часів Яр, вул. Рози Люксембург, буд. 2, кв. 22 
на 01 червня 2017 року на 08.45 годину. Відповідачці про-
понується надати свої заперечення щодо позову та докази. 
У випадку неприбуття відповідачки, вона повинна повідо-
мити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута у її відсутність.

Суддя Фролова Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. 
Бахмут, Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивіль-
ну справу №2/219/2759/2017 за позовом Косової Лариси Ві-
кторівни до Бахмутської міськради, Горлівської міськради 
про визначення додаткового строку для подачі заяви про 
прийняття спадщини. Відповідач у справі Горлівська місь-
крада, останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Гор-
лівка, проспект Перемоги, 67, викликається на 01.06.2017 
року на 13.00 годину до суду, каб № 309 для участі у роз-
гляді справи по суті. Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбут-
тя, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглядатися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до 
Герасимова Дмитра про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Відповідач по справі Герасимов Дмитро, 07.09.1988 р.н., 
мешкаючого: Донецька область, м. Соледар, вул. Пушкіна, 
2/4 викликається на 02.06.2017 року на 09 годину 00 хви-
лин до суду, кабінет № 312, для участі у розгляді справи 
по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він по-
винний повідомити суд про причину неявки, інакше справа 
буде розглянута у його відсутність.

Суддя Погрібна Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом ТОВ «Кредитні ініціативи» 
до Шарабурової Тетяни Миколаївни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

Відповідачка по справі Шарабурова Тетяна Миколаївна, 
06.01.1962 р.н., мешкаючої: Донецька область, м. Бахмут, 
вул. Шевченка, 59 викликається на 02.06.2017 року на 09 
годину 00 хвилин до суду, кабінет № 312, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття відповідачки, 
вона повинна повідомити суд про причину неявки, інакше 
справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Погрібна Н. М.

Артемівський міськрайонний суду Донецької області (84500, 
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу за позовною заявою Комунального підприємства «Бахмут 
Вода» до Гиренко Аліни Іванівни про стягнення заборгованості.

Відповідачка по справі № 219/2024/17 Гиренко Аліна Іванівна, 
10 квітня 1936 року народження, проживає за адресою, вказа-
ною в позовній заяві: Донецька область, м. Бахмут, вул. Чайков-
ського, 33/63, викликається на 01 червня 2017 року на 09 годину 
30 хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці по даній справі пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачки, вона повинна повідомити суд про причину неявки, інакше 
справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) 
розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням Ко-
жемяки Романа Івановича, Гури Сергія Олексійовича, Чер-
них Світлани Сергіївни, Арестова Юрія Вікторовича, Мель-
ника Романа Володимировича, Виноградова Владислава Ві-
кторовича за ознаками злочину, передбаченого ч 1 ст. 358-
3 КК України.

Обвинувачені по справі Кожемяка Роман Іванович (остан-
нє відоме суду місце проживання за адресою: Донецька обл., 
м. Єнакієве, вул. Барикадна, буд. 7, кв. 1), Гура Сергій Олек-
сійович (останнє відоме суду місце проживанні за адресою: 
Донецька обл., м. Вуглегірськ, вул. Харківська, буд. 29), Чер-
них Світлана Сергіївна (останнє відоме суду місце прожи-
вання за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Айвазов-
ського, буд. 16), Арестов Юрій Вікторович (останнє відоме 
суду місце проживання за адресою: Донецька обл., м. Єнакі-
єве, вул. Чубаря, буд. 166), Мельник Роман Володимирович 
(останнє відоме суду місце проживання за адресою: Доне-
цька обл., м. Єнакієве, вул.  Комунистична, буд. 51, кв. 4) та 
Виноградов Владислав Вікторович (останнє відоме суду міс-
це проживання за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. 
Леніна, буд. 213) викликаються 01 червня 2017 року на 15 
годину 00 хвилин до Артемівського міськрайонного суду До-
нецької області для проведення підготовчого судового засі-
дання по вказаному кримінальному провадженню.

У випадку неприбуття обвинувачені зобов’язані повідоми-
ти суд про причину неявки. Поважні причини неприбуття на 
виклик суду передбачені ст. 138 КПК України, а наслідки та-
кого неприбуття за викликом суду ст. ст. 139, 323 КПК Укра-
їни. Головуючий суддя Конопленко О. С., судді Полтавець Н. З., 
Хомченко Л. І.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, 
м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова, буд. 39А) роз-
глядає кримінальне провадження (справа № 227/1059/17) за об-
винуваченням Гільванової Нурії Загірівни, 28 березня 1982 року 
народження, у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена: Гільванова Нурія Загірівна, 28 березня 1982 
року народження, що мешкає за останньою відомою адресою: 
Донецька область, м. Харцизьк, вул. Заречна, буд. 252, кв. 29, 
викликається на 01 червня 2017 року о 13 год. 00 хв. до Добро-
пільського міськрайонного суду Донецької області, кабінет № 7, 
для участі у підготовчому судовому засіданні по кримінальному 
провадженню.

Головуючий суддя Тимофєєва Г. Л., судді Корнєєва В. В.,  
Хоменко Д. Є.

Дзержинський міський суд Донецької області 
(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кри-
мінальне провадження № 1-кп/225/37/2017 за обви-
нуваченням Дікого Олексія Олександровича за ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений по справі Дікий 
Олексій Олександрович (зареєстрований за адре-
сою: м. Макіївка, вул. Кронштадтська, 73/23), викли-
кається на 01 червня 2017 року на 14.00 год. до суду, 
каб, № 7, для участі у розгляді справи по суті.

Суддя В. В. Андреєв

Приморський районний суд м. Маріуполя викликає як обви-
нуваченого Кратірова Георгія Костянтиновича, який мешкав за 
адресою: м. Донецьк, пр. Комсомольський, б. 31, кв. 66 по кри-
мінальному провадженню щодо Кратірова Г. К., у вчинені кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни.

Судові засідання відбудуться 01 червня 2017 року о 09.30 го-
дині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівель-
ників, 52-А, кабінет № 24.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі неявки до су-
ду без поважних причин, це оголошення вважається належним 
повідомленням і справу буде розглянуто по суті за наявними ма-
теріалами справи.

Суддя Д. Г. Пантелєєв

Приморський районний суд м. Маріуполя викликає 
як обвинуваченого: Береста Валерія Григоровича, який 
мешкав за адресою: м. Донецьк, вул. Горна, б. 2, кв. 67 
по кримінальному провадженню щодо Береста В. Г., у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України.

Судові засідання відбудуться 01 червня 2017 року о 
09.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріу-
поль, пр. Будівельників, 52-А, кабінет № 24.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі неяв-
ки до суду без поважних причин, це оголошення вважа-
ється належним повідомленням і справу буде розгляну-
то по суті за наявними матеріалами справи.

Суддя Д. Г. Пантелєєв

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонного 
суду Донецької області О. В. Стадченко знаходиться кримі-
нальне провадження № 761/34991/16-к за обвинуваченням 
Устінова Федора Вікторовича, у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК Укра-
їни, проживаючого за адресою: Російська Федерація, Крас-
нодарський край, м. Новоросійськ, вул. 4, кв. 7.

Суд викликає обвинуваченого Устінова Федора Вікторо-
вича у судове засідання на 01 червня 2017 року о 10 годи-
ні 00 хвилин, яке відбудеться у приміщенні Костянтинівсько-
го міськрайонного суду Донецької області за адресою: До-
нецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, кор-
пус 2.

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонного 
суду Донецької області О. В. Стадченко знаходиться кримі-
нальне провадження № 554/2708/17 за обвинуваченням Гай-
дамаченка Романа Ігоровича, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1ст. 258-3 КК України, заре-
єстрованого за адресою: Донецька область. м. Костянтинів-
ка, вул. Громова, буд. 9а, кв. 32, фактично мешкає у м. До-
нецьку.

Суд викликає обвинуваченого Гайдамаченка Романа Іго-
ровича у судове засідання на 01 червня 2017 року о 10 го-
дині 30 хвилин, яке відбудеться у приміщенні Костянтинів-
ського міськрайонного суду Донецької області за адресою: 
Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, 
корпус 2.

Деснянський районний суд м. Чернігова викликає як від-
повідача Ворону Романа Володимировича для участі в ци-
вільній справі № 750/58/17 (провадження № 2/750/481/17) 
за позовом Ворони Тетяни Василівни до Ворони Романа Во-
лодимировича про визначення місця проживання дитини 
та стягнення аліментів,третя особа: Служба у справах дітей 
Деснянської районної у м. Чернігові ради. Судове засідання 
відбудеться 16.06.2017 року о 14 год.00 хв.,у приміщенні су-
ду за адресою: місто Чернігів, пр. Перемоги, 141 (каб.109), 
головуючий суддя Жук М . І.

У разі неявки Ворони Романа Володимировича до суду 
без поважних причин або неповідомлення про причини не-
явки справа буде розглянута у його відсутність.

ПОВІСТКА про виклик
Обвинувачені: 1) Собченко Олег Васильович, 23.06.1966 р.н., зареєстрований за адресою: м. Харків, Садо-

вий проїзд, 18/2, кв. 102,; 2) Михеєнко Сергій Олександрович, 15.03.1976 р.н., зареєстрований: м. Харків, вул. 
Рибалко, 47А, кв. 189; 3) Логінов Дмитро Михайлович, 27.11.1978 р.н., зареєстрований: м. Харків, пр-т Пере-
моги, 72Г, кв. 186; 4) Монастирьов Вадим Вікторович, 29.06.1970 р.н., зареєстрований: м. Харків, пров. Гера-
симівський, 32; 5) Монастирьов В’ячеслав Вадимович, 10.03.1992 р.н., зареєстрований: м. Харків, пров. Гера-
симівський, 32; 6) Бараненко Андрій Володимирович, 01.08.1988 р.н., зареєстрований: м. Харків, пров. Пса-
рівський, б. 2; 7) Бондаренко Олександр Сергійович, 05.07.1978 р.н., зареєстрований: м. Харків, вул. Квіткін-
ська, б. 10 кв. 2; 8) Кальоних Василь Петрович, 07.06.1953 р.н., зареєстрований: м. Харків, вул. Працюючих, 
14; 9) Ларіков Віктор Олексійович, 08.09.1981 р.н., зареєстрований: Харківська обл., Сахновщинський р-н,  
с. Огиївка; відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 26.05.2017 о 10 год. 30 хв. до 
зали судового засідання № 7 Комінтернівського районного суду м. Харкова, розташованого по пров. Брян-
ський, 5 для участі у підготовчому судовому засідання у кримінальному провадженні № 1-кп/641/275/2017 
слідчий суддя Буцький В. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ло-
моносова, № 157) розглядає кримінальне провадження  
№ 233/558/17 за обвинуваченням Астахової С. В. за ч. 2  
ст. 110 КК України. Обвинувачена Астахова Світлана Воло-
димирівна, 08.11.1960 р.н., зареєстрована за адресою: До-
нецька область, м. Костянтинівка, вул. Целеноградська, буд. 
43, викликається до суду на 10 годину 00 хвилин 02 черв-
ня 2017 року (корп. № 1, каб. № 12), для участі у підготов-
чому судовому засіданні. Ухилення від явки на виклик су-
ду обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/
або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеці-
ального досудового розслідування чи спеціального судово-
го провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
З 01.06.2017 для всіх абонентів фіксованого теле-

фонного зв’язку ПАТ «Укртелеком» змінюються та-
рифи на контент-послуги «Інформаційно-довідкові 
послуги за номерами 109».

Отримати інформацію про послуги і тарифи  
Укртелекому можна також за телефонами Контакт-
центру 0-800-506-800, 0-800-506-801 (дзвінки з ме-
реж українських операторів безкоштовні) або на веб-
сайті www.ukrtelecom.ua.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської облас-
ті повідомляє Змінка Василя Григоровича про те, що судо-
вий розгляд цивільної справи № 484/1097/17 провадження 
№ 2/484/818/17 за позовом Вищий державний навчальний 
заклад України «Українська медична стоматологічна ака-
демія» до нього про стягнення 34514.40 коштів за навчан-
ня, через неявку відповідача відкладено на 30.05.2017 р. на 
09.00 год. У вказаний час відповідачу необхідно з’явитися до 
суду за адресою: вул. І. Виговського, 18, м. Первомайськ, 
Миколаївської області.

У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4 ст. 169 
ЦПК України буде розглянутий за його відсутності на підста-
ві наявних у справі доказів та постановлене заочне рішення.

Суддя Н. А. Медведєва

Подільський районний сул м. Києва повідомляє Василен-
ко-Кравець Ларису Борисівну про те, що судове засідання 
у справі за позовом Малюк В.Б. до Василенко-Кравець Л.Б. 
про визнання права власності на земельну ділянку відбу-
деться у приміщенні Подільського районного суду м. Киє-
ва (м. Київ вул. Хорива, 21, зал. с.з. № 6) під головуванням 
судді Васильченка О. В. 22 червня 2017 року о 10 год. 00 хв.

Ваша явка або явка вашого представника обов’язкова. 
Представник повинен мати при собі довіреність та документ, 
що посвідчує його особу.

У разі неявки у судове засідання без поважних причин 
справа буде розглянута за вашої відсутності па підставі на-
явних у справі доказів.

Суддя О. Васильченко

Іллінецький районний суд Вінницької області викликає 
Калінчук Олену Григорівну, 20 жовтня 1983 року народжен-
ня, останнє відоме місце проживання: с. Кантелина, Іллінець-
кого району, Вінницької області, вул. Перемоги, 36, в судове 
засідання як відповідачку по цивільній справі № 131/498/17 
за позовом ПАТ «Кредобанк» про стягнення заборгованості 
за кредитним договором.

Судове засідання призначено на 14.00 год. 13 червня 2017 
року в залі засідань Іллінецького районного суду Вінницької 
області за адресою: м. Іллінці, Вінницької області, вул. Євро-
пейська, 28, індекс 22700. В разі неявки в судове засідання 
справу буде розглянуто за її відсутності.

Суддя О. Ю. Олексієнко

Красноармійський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20) роз-
глядає цивільну справу за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Державний Ощадний банк України» в 
особі філії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» 
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач Сердюк Михайло Юрійович викликається 
на 07 червня 2017 року о 09.30 год. до суду, каб. № 7, 
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хмельова С. М.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
повідомляє Левченко Наталії Юріївні, мешканці міс-
та Кадіївки (Стаханова) Луганської області, про ухва-
лення заочного рішення від 10.02.2017 року по спра-
ві № 428/12364/16-ц за позовом Товариства з обме-
женою відповідальністю «Українська факторингова 
компанія» про звернення стягнення на предмет за-
стави.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що 
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яку 
може бути подано протягом десяти днів з дня отри-
мання його копії.

Суддя Д. Б. Баронін

Макарівський районний суд Київської області ви-
кликає за адресою: смт Макарів вул. Димитрія Рос-
товського, б. 35 на 17.07.2017 року на 12.30 годину 
як відповідача Шульгу Юрія Петровича по цивільній 
справі № 370/1380/16-ц за позовом ПАТ «Універсал 
Банк» до Шульги Юрія Петровича про стягнення за-
боргованості.

У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута за відсутності вказаних осіб.

Суддя Н. Б. Мазка

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в су-
дове засідання Самарського Андрія Володимировича як відпо-
відача в цивільній справі № 328/1135/17-ц за позовом Рибако-
ва Костянтина Сергійовича до Самарського Андрія Володими-
ровича, за участі третіх осіб, які не заявляють самостійних ви-
мог на предмет спору Токмацького міського відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану Головного управління юсти-
ції у Запорізькій області, Малашти Тетяни Сергіївни про виклю-
чення запису, як батька з актового запису про народження ди-
тини, визнання батьківства та внесення змін до актового запису 
про народження дитини про батька. Судове засідання відбудеть-
ся 06.06.2017 року о 13 годині 40 хвилин в приміщенні Токмаць-
кого районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька 
область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Курдюков В. М.

Славутський міськрайсуд Хмельницької області повідомляє, 
що 06 червня 2017 року о 09 годині 00 хвилин в Славутському 
міськрайсуді по вул. Миру, 16, м. Славута, Хмельницької області, 
буде розглядатися цивільна справа за позовом Демчука Юрія Ми-
хайловича, Демчука Михайла Івановича, Демчук Наталії Іванівни, 
Демчук Аліни Михайлівни до Демчук Наталії Василівни, 18.06.1984 
р. н., жительки: Хмельницької області, м. Славута, вул. Чкалова, 
24/49 про визнання особи такою, що втратила право користування 
житлом та зняття реєстрації.

Явка відповідачки Демчук Наталії Василівни обов’язкова.
Відповідачка повинна надати заперечення проти позову та до-

кази, якими вона обгрунтовується.
В разі неявки відповідачки справа буде розглянута без її участі.

Суддя В. І. Зеленська

Сватівський районий суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Хелен Джейн 
Кренстон, як відповідача в судове засідання по ци-
вільній справі № 426/4652/17 за позовною заявою 
Ясько Андрія Сергійовича до Хелен Джейн Кренстон 
про розірвання шлюбу, що відбудеться 29 травня 
2017 року об 11.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

У Знам’янському міськрайонному суді Кіровоградської 
області за адресою: Кіровоградська область, м. Знам’янка, 
вул. Маяковського, 30 (суддя Берднікова Г.В. 2 поверх каб. 
11) о 10 год. 00 хв. 31.05.2017 року відбудеться слухання ци-
вільної справи за позовом Стаднік Ольги Миколаївни до Мі-
сіної Ольги Миколаївни про визначення додаткового строку 
для прийняття спадщини.

У судове засідання викликається як відповідачка Місіна 
Ольга Миколаївна, останнє відоме місце проживання: вул. 
Набережна, 17, кв. 5, с. Кринична, Донецької області.

У випадку неявки відповідачки справу буде розглянуто за 
її відсутності, за наявними матеріалами справи. Відповідачка 
зобов’язана повідомити суд про причини своєї неявки.

Суддя Г. В. Берднікова

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в су-
дове засідання Малашту Тетяну Сергіївну як третю особу, яка не 
заявляє самостійних вимог на предмет спору в цивільній спра-
ві № 328/1135/17-ц за позовом Рибакова Костянтина Сергійови-
ча до Самарського Андрія Володимировича, за участі третіх осіб, 
які не заявляють самостійних вимог на предмет спору Токмаць-
кого міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану 
Головного управління юстиції у Запорізькій області, Малашти Те-
тяни Сергіївни про виключення запису, як батька з актового за-
пису про народження дитини, визнання батьківства та внесення 
змін до актового запису про народження дитини про батька. Су-
дове засідання відбудеться 06.06.2017 року о 13 годині 40 хви-
лин в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької об-
ласті за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володи-
мирська, буд. 28.

Суддя Курдюков В. М.
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Молочний лиман 
з’єднали з Азовським 
морем

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ДОВКІЛЛЯ. У Кирилівці Запорізької області в Молочний лиман на-
решті пішла вода з моря. Річ у тім, що протоку, через яку в лиман за-
ходить риба, періодично заносить піском. Її регулярне очищення тре-
ба проводити навесні і восени, чим раніше займався місцевий риб-
госп. 

Проблеми із закупорюванням заплави почалися одразу після роз-
формування рибгоспу, а загострилися на початку 2000-х років, коли 
розчищати протоку перестали. Підрядники замість розчищати видо-
бували пісок на продаж.

А цього року нарешті протягом двох тижнів у Кирилівці рибалки 
та ветерани АТО розчистили протоку, що з’єднує Молочний лиман з 
Азовським морем. Технікою допомогла обласна влада. Об’єкт цілодо-
бово охороняють  15 бійців АТО.

Як повідомив директор При-
азовського національного пар-
ку Дмитро Воловик, щойно ви-
конано перший важливий етап 
відновлення каналу, бо в лима-
ні складалася критична ситуа-
ція із солоністю: позначка до-
сягала показника 45 проміле. 
А на позначці 50—60 проміле 
все живе у воді гине. При цьо-
му директор департаменту еко-
логії та природних ресурсів За-
порізької ОДА Віталій Гордієн-
ко зазначив, що риба зможе зайти на нерест, протока функціонувати-
ме до кінця сезону і регіон збереже унікальну екосистему.

За даними голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля, розв’язання 
проблеми було дуже важливим для екосистеми Запорізького регіону.

— Багато років Молочний лиман лишався точкою накопичення 
бруду й мулу, — зазначив він. — Цього року ми взяли це питання під 
контроль, об’єднавши сили місцевих підприємств, влади, депутатів 
різних рівнів і громадських активістів. На недавній сесії Запорізької 
облради було передбачено 1,5 мільйона гривень, щоб не залежати 
від примх спонсорів. Надалі вирішення питання Молочного лиману 
буде під контролем місцевого комунального підприємства, яке регу-
лярно вирішуватиме проблему протоки навесні й восени. Від цього 
залежатиме місцева біосфера, зокрема популяція піленгаса, незви-
чайного для південних морів виду риб.

На недавній сесії 
Запорізької облради 
було передбачено  
1,5 мільйона гривень, 
щоб не залежати  
від примх спонсорів.

Відзнаку Максимова вручатимуть небайдужим

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ГЕРОЇ НАДИХАЮТЬ. 
Життя талановитого спортс-
мена згасло 19 лютого 2014 
року в Будинку профспілок 
на Майдані Незалежності 
від втрати крові. Напередод-
ні оскаженілі силовики   ки-
нули в натовп протестуваль-
ників бойову протипіхотну 
осколкову гранату, яка влу-
чила  Дмитрові  в плече і  ви-
бухнула. Ціною життя  хло-
пець урятував усіх навко-
лишніх — міцне юначе тіло 
стримало вибухову хвилю і 
більшість осколків гранати. 

Днями на НСК «Олімпій-
ський» відбулась урочиста 
церемонія нагородження пе-
реможців конкурсу «Відзна-
ка імені Героя Небесної Со-
тні Дмитра Максимова». Її 
вручали вперше, а започат-
кували заради підтримки 
людей та організацій, що за-
ймаються розвитком спор-
ту й фізичної культури, за-
провадження реабілітацій-
них програм для людей з ін-
валідністю. 

«Так вийшло, що 
Бог вирішив за 
потрібне забра-
ти його. Вирі-
шив, що він у 
19 років зміг 
усе викона-
ти. Дарма що 
він мав вади 
слуху, але хо-
див у студію, 
створював музи-
ку, співав, займався 
спортом з восьми ро-
ків. Він лише увійшов у вели-
кий спорт, та  не встиг досяг-
ти  багато», — Дмитрова мати 
Лідія Максимова схвалює те, 
що пам’ять про її сина жити-
ме і даватиме натхнення не-
байдужим. 

Організаторами конкурсу 
виступили громадські органі-
зації «Родина Героїв Небес-
ної Сотні», «Відкриті можли-
вості» за підтримки Міністер-
ства молоді та спорту, Фонду 
«Відродження» і національної 
громадської компанії «Спіль-
на перемога». 

За словами міністра Ігоря 
Жданова, ми не можемо за-
бути тих людей, які втрати-

ли життя, за-
хищаючи не-

залежність 
України, її 
європей-
ський ви-
бір, заги-
нули під 
час Май-
дану, ги-

нуть в АТО.
«Він був 

дуже талано-
витим спортсме-

ном, дзюдоїстом, дефлім-
пійцем. Було справою честі 
започаткувати таку відзна-
ку. Робимо все, що можемо, 
аби пам’ять про подвиг Дми-
тра Максимова жила», — 
наголосив Ігор Жданов. Він 
нагадав, що проводять зма-
гання з дзюдо на честь Дми-
тра Максимова. Заснова-
но турнір з веслування іме-
ні ще одного Героя Небесної 
Сотні Віктора Швеця, який 
займався цим видом спорту.

Серед перших лауреатів  
«Відзнаки імені Героя Не-
бесної Сотні Дмитра Макси-
мова» — Олег Іваненко у но-
мінації «Організація та роз-

виток закладів для занять 
спортом та реабілітації (або 
окремих програм)». Нагоро-
ду отримав за проведення 
авторалі для інвалідів «Ка-
штани Київщини», організа-
цію змагань на відкритий ку-
бок України з риболовлі для 
спортсменів з інвалідністю, 
організацію телемарафону 
до Дня захисту дітей «Силь-
ні духом».

У номінації «Благодійний 
внесок у реалізацію програм 
занять спортом і реабіліта-
ції» переміг Сергій Фотієв. 
Нагороду отримав за допо-
могу паралімпійцям з надан-
ням квартир (одна з тих, хто 
отримав житло, — спортс-
менка Людмила Даниліна), а 
також за організацію візиту 
Ніка Вуйчича в Україну.

У номінації «Проведення 
спортивних змагань на всій 
території України та в окре-
мих її регіонах» перемогу 
здобув Євгеній Коваль. Від-
значено проект «Ігри Геро-
їв» — міжнародні змагання 
з CrossFit для поранених во-
їнів АТО та людей з інвалід-
ністю.

БОРОТЬБА ТРИВАЄ.  У всіх самодостатніх народів є  
система свят, що возвеличують подвиги співвітчизників, 
бо на цьому будується світогляд, культура та виховання 
нації. Щорічно в Україні наприкінці травня ми відзначаємо 
День Героїв. Його започаткували ще в підпільно-повстан-
ському середовищі під час Другої світової війни. Сьогод-
ні цей день має для нас особливе значення: ми вшанову-
ємо імена Героїв зі славного минулого і, водночас, відда-
ємо данину шани і пам’яті сучасникам,  які поклали свої 
життя на сході України. 

Чому саме травень обрано для вшанування Героїв? То-
му що саме цього місяця віддали своє життя у визвольній 
боротьбі  кращі сини України XX століття:  3 травня 1924 
року — головний ідеолог державної самостійності Укра-
їни початку XX століття, один із співавторів ідейних за-
сад українського націоналізму Микола Міхновський (ро-
дом з Полтавщини); 25 травня 1926 року в Парижі від кулі 
більшовицького агента загинув головний провідник укра-
їнської національно-визвольної боротьби 1917-21 років 
Симон Петлюра (родом з Полтави); 23 травня 1938 ро-
ку в Ротердамі вибух бомби, підкладеної агентом НКВС, 
обірвав життя організатора українського націоналістично-
го руху, засновника та першого Провідника УВО та ОУН 
полковника Євгена Коновальця (родом зі Львівщини). Са-
ме біля пам’ятника останньому відбулися днями віча в Іва-
но-Франківську і Жовкві.
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