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2 7Президенти України 
й Франції переконані: 
з кожної дискусії має 
випливати конкретний 
результат

Про знахідку 
човна‑сенсації 
голосно заявили, 
а потім забули 
про неї

БЕЗПЕКА КОНТИНЕНТУ

Чи стане пріоритетною відновлювана енергетика
ТОчКА ЗОрУ. Частку відновлюваних джерел енергії у загальному обсязі виробництва 
електроенергії, передбачену проектом Енергетичної стратегії України до 2035 року, 
треба збільшити вдвічі

Станіслав ПРОКОПЧУК,  
«Урядовий кур’єр»

Вельми цікавий факт для 
осмислення процесів, що від-

буваються в енергетичній сфе-
рі провідних країн, оприлюднили 

ще три місяці тому кілька відомих 
українських інтернет-видань. Не-
величкі інформації з ілюстрація-
ми вражали змістом. Він, як на ме-
не, заслуговує на те, щоб викласти 
його дослівно: «Три країни — Ні-
дерланди, Данія та Німеччина — 

досягли угоди, яку буде підписа-
но в Брюсселі 23 березня, про бу-
дівництво великого хабу вітрової 
енергетики в Північному морі. Про 
це йдеться у повідомленні дан-
ської компанії Energinet, яка бе-
ре участь у проекті. Новий штуч-

ний острів площею шість квадрат-
них кілометрів створять на най-
більшій піщаній мілині в Північно-
му морі, яка називається Доггер-
банка. Острів буде оточено вітря-
ними фермами, він матиме злітно-
посадкову смугу для повітряних 

суден і порт, вироблятиме елек-
трику для 80 мільйонів європей-
ців. Потужний хаб буде базою для 
передачі виробленої енергії ві-
тру до Нідерландів, Данії, 
Німеччини, Великої Бри-
танії, Норвегії та Бельгії. 5

ГАрЯчА ТЕМА. Законодавчі прогалини дають змогу дрібним 
фірмам гальмувати багатомільйонні тендери, позбавляючи 
підприємства замовлень, а державу — надходжень до бюджету 

Прозорий — 
не завжди чистий
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Прем’єр-міністр про актуальність змін у пенсійній 
системі країни 

Прапор свободи 
й боротьби 

КРИМ. Невдовзі тимчасово окупований ворогом Крим по-
вернеться в Україну. Таку впевненість висловив Президент Пе-
тро Порошенко у зверненні з нагоди Дня кримськотатарського 
прапора. У 1991 році вперше після багатьох років вигнань і по-
невірянь відновив роботу представницький орган — Курултай 
кримськотатарського народу.

Кримські татари, які поверталися з депортації на свою істо-
ричну землю, продемонструвавши всьому світові незламність 
духу, відродили самобутню традицію самоврядування, націо-
нальну символіку.

Кримськотатарський прапор став невід’ємним символом єд-
ності, наступності поколінь і багатовікової боротьби за свободу. 
У поєднанні його синіх і золотистих кольорів так само, як в ко-
льорах українського прапора, — життєва сила і мрія про мирне 
вільне заможне майбутнє. «Спільна Батьківщина, спільна мета 
— повернення тимчасово анексованого ворогом Криму — ще 
більше ріднять українців і кримських татар. Попри труднощі, ми 
всі впевнені: невдовзі наші прапори гордо майорітимуть у віль-
ному українському Криму», — резюмував Петро Порошенко.

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФрА ДНЯ

365 млн грн  
втрат фінансових і матеріальних 
ресурсів держави відшкодувала 
за п’ять місяців року Державна 

аудиторська служба

 
«Проведення цієї реформи 

неминуче й необхідне. 
Це навіть не політична, 

це людська 
відповідальність: 

Президента, Прем’єра, 
уряду, депутатів».

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

Вугледарський міський суд Донецької обл. (адреса суду: 85670, Донецька обл., м. Вугледар, вул.Трифо-
нова, 22) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться:

30.06.2017 о 08:45 до Колоднікова Наталія Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 85670, Доне-
цька обл., м. Вугледар, вул. Шахтарська, буд. 40, кв. 19) справа № 223/202/17, суддя Луньова О. Г.

30.06.2017 о 09:00 до Породiн Вячеслав Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 85670, Доне-
цька обл., м. Вугледар, вул. Шахтарська, буд. 6, кв.11) справа № 223/15/17, суддя Луньова О. Г.

30.06.2017 о 08:15 до Коровянський Леонід Костянтинович (останнє відоме місце реєстрації: 85670, Доне-
цька обл., м. Вугледар, вул. Молодіжна, буд. 14, кв. 3) справа № 223/211/17, суддя Луньова О. Г.

30.06.2017 о 08:00 до Дрозд Марина Анатоліївна (останнє відоме місце реєстрації: 85670, Донецька обл., 
м. Вугледар, вул. Трифонова, буд. 46, кв. 38) справа № 223/232/17, суддя Луньова О. Г.

 02.08.2017 о 10:00 до Кузнецов Владислав Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 85670, До-
нецька обл., м. Вугледар, вул. Трифонова, буд. 3, кв. 36) справа № 223/285/17, суддя Дочинець С. І.

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.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Плотницького Ігоря Венедиктовича, 
24.06.1964 року народження, (останнє відоме місце 
проживання: м. Луганськ, вул. Шевченка, 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 10 липня 2017 року о 17 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва 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 оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької 
області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) зна-
ходиться кримінальне провадження № 42016221320000106 (но-
мер справи № 1-кп/243/241/2017) за обвинуваченням Бірюкова 
Сергія Леонідовича, у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької облас-
ті Кузнецов Р. В. викликає обвинуваченого Бірюкова Сергія Ле-
онідовича, який зареєстрований за адресою: Донецька область,  
м. Маріуполь, вул. Сєченова, будинок № 96, квартира № 52, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 03 липня 2017 року о 
08 годині 00 хвилин у залі судового засідання № 04.

Якщо обвинувачений до якого не застосовано запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судо-
ве засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату но-
вого засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід об-
винуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового 
стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК Укра-
їни та здійснити спеціальне судове провадження.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області, пові-
домляє Кравцову Олену Олександрівну, (останнє місце мешкан-
ня: м. Добропілля, вул. Луганського, 15/28) про те, що 22.06.2017 
року було ухвалено заочне рішення по цивільній справі  
№ 227/1617/17 за позовною заявою Євтушенко Романа Іванови-
ча, в інтересах якого звернувся Катранжи Дмитро Миколайович 
до Кравцової Олени Олександрівни, третя особа, що не заявляє 
самостійних вимог на предмет позову Євтушенко Людмила Сер-
гіївна про зменшення розміру аліментів.

Ви можете отримати копію рішення у канцелярії Добропіль-
ського міськрайонного суду за адресою: вул. Банкова, 39а, м. До-
бропілля, Донецька обл., 85001.

Додатково суд повідомляє, що заочне рішення може бути пе-
реглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відпо-
відача поданою протягом десяти днів з дня отримання його копії.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без 
задоволення заочне рішення може бути оскаржене відповідачем 
в апеляційному порядку.

Рішення може бути оскаржено позивачем в апеляційному по-
рядку до апеляційного суду Донецької області через Добропіль-
ський міськрайонний суд Донецької області шляхом подання в 
10-денний строк з дня проголошення рішення апеляційної скар-
ги. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судо-
вому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть 
подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання 
копії цього рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення стро-
ку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не 
було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо 
його не скасовано, набирає законної сили після розгляду спра-
ви апеляційним судом.

Суддя Тимофєєва Г. Л.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваній Бондаренко Олені Миколаївні, 

26.02.1970 р.н., уродженці м. Луганськ, зареєстрованої 
за адресою: м. Луганськ, вул. Шевченка, буд. 4, кв. 479, 
відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необ-
хідно з’явитися 30.06.2017 о 10 год. до слідчого відділу 
Управління СБ України в Луганській області за адресою: 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 
18, до старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ 
України в Луганській області Ларченко О. М., для відкрит-
тя та наданні доступу до матеріалів кримінального про-
вадження, а також проведення інших процесуальних дій 
у кримінальному провадженні № 22017130000000112.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Василевському Вадиму Володимировичу, 

21.02.1966 року народження, громадянину України, уроджен-
цю м. Луганська, зареєстрованому за адресою: м. Луганськ, 
кв. Якіра,буд. 3, кв. 150, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 
КПК України,необхідно з’явитися 30.06.2017 о 14 год. 00 хв. 
до слідчого відділу Управління СБ України в Луганській об-
ласті, за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк,  
просп. Космонавтів, 18, до слідчого слідчого відділу Управ-
ління СБ України в Луганській області Дівітаєва О. І., для від-
криття та наданні доступу до матеріалів кримінального про-
вадження, а також проведення інших процесуальних дій 
у кримінальному провадженні №22017130000000136 від 
14.06.2017.

Краснолиманський міський суд Донецької обл. (адреса 
суду: 84406, Донецька обл., м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 
13) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться   30.06.2017 о 10:45 до Бублік Валентина Сергіїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 84450, Донецька обл., 
Лиманський р-н, смт Дробишеве, вул. Матросова, буд. 30) 
справа № 236/1738/17, суддя Шаньшина М. В.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваній Горбенко Олені Василівні, 02.07.1968 року 

народження, громадянці України, уродженці с. Комишуваха 
Попаснянського району Луганської обл., зареєстрованій за 
адресою: Луганська область, м. Золоте, вул. Красноармій-
ська, буд. 5, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, 
необхідно з’явитися 30.06.2017 о 10 год. 00 хв. до слідчого 
відділу Управління СБ України в Луганській області, за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Космо-
навтів, 18, до слідчого слідчого відділу Управління СБ Укра-
їни в Луганській області Синельникова А. І., для відкриття та 
наданні доступу до матеріалів кримінального провадження, 
а також проведення інших процесуальних дій у кримінально-
му провадженні №22015130000000017 від 20.01.2015.

 ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Крисіну Віктору Валерійовичу, 23.12.1976 

р.н., уродженцю м. Молодогвардійськ Луганської об-
ласті, зареєстрованого за адресою: Луганська область,  
м. Свердловськ, кв. Пролетаріату Донбасу, буд. 50, кв. 8, 
відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно 
з’явитися 30.06.2017 о 10 год. до слідчого відділу Управління 
СБ України в Луганській області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до старшого 
слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Луганській 
області Ларченко О. М., для відкриття та наданні доступу до 
матеріалів кримінального провадження, а також проведен-
ня інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22017130000000112.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Матяшу Сергію Анатолійовичу, 

06.01.1974 року народження, громадянину України, уро-
дженцю м. Луганська, зареєстрованому за адресою:  
м. Луганськ, кв. Волкова, буд. 39, кв. 51, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135 КПК України, необхідно з’явитися 30.06.2017 
о 09 год. 00 хв. до слідчого відділу Управління СБ України в 
Луганській області, за адресою: Луганська область, м. Сєвє-
родонецьк, просп. Космонавтів, 18, до слідчого слідчого від-
ділу Управління СБ України в Луганській області Якутко Л. О., 
для відкриття та наданні доступу до матеріалів криміналь-
ного провадження, а також проведення інших процесуаль-
них дій у кримінальному провадженні №22015130000000159 
від 19.03.2015.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 21 червня 2017 р. № 434 
Київ

Про внесення змін до Положення  
про порядок обліку, зберігання, списання  

та використання військового майна  
у Збройних Силах

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використан-

ня військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 4 серпня 2000 р. № 1225 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 32, 
ст. 1366; 2011 р., № 37, ст. 1530; 2013 р., № 53, ст. 1940; 2016 р., № 7, ст. 346, № 24, 
ст. 948), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 21 червня 2017 р. № 434

ЗМІНИ, 
що вносяться до Положення про порядок обліку, 

зберігання, списання та використання військового 
майна у Збройних Силах

1. У пункті 2:
1) доповнити пункт після абзацу третього новими абзацами такого змісту:
«виключення із складу Військово-Морських Сил Збройних Сил бойових кораблів 

та катерів, суден (кораблів та катерів) забезпечення (далі — кораблі та судна) — ви-
дання Міноборони актів на вчинення подальших дій щодо списання кораблів та су-
ден, які неможливо використовувати за призначенням внаслідок втрати тактико-тех-
нічних характеристик та закінчення встановленого строку служби і відновлення яких 
економічно недоцільне, а також які втрачені внаслідок воєнних (бойових) дій (ди-
версії, терористичного акту, піратського нападу, стихійного лиха, аварії, катастрофи) 
або інформація про які відсутня, і на повернення кораблів та суден їх власникам піс-
ля оголошення демобілізації;

зарахування до складу Військово-Морських Сил Збройних Сил кораблів та су-
ден — видання Міноборони актів на вчинення подальших дій з приймання кораблів 
та суден, збудованих за державним оборонним замовленням, переданих власника-
ми всіх форм власності, в тому числі у порядку виконання військово-транспортного 
обов’язку, а також придбаних за міжнародними договорами або отриманих у рамках 
міжнародної технічної допомоги;

закріплення військового майна — видання Міноборони актів щодо визначення на-
лежності військового майна до певних військових частин, які є підставою для його 
використання за цільовим та функціональним призначенням;».

У зв’язку з цим абзаци четвертий — восьмий вважати відповідно абзацами сьо-
мим — одинадцятим;

2) абзац десятий викласти в такій редакції:
«рух військового майна — прийняття, видача, витрачання, передача (здавання) та 

списання військового майна згідно з обліковими документами та зарахування (ви-
ключення) до (із) складу Військово-Морських Сил Збройних Сил кораблів та суден;».

2. Абзац перший пункту 3 після слова «акти» доповнити словами «, а також вста-
новлює порядок зарахування (виключення) до (із) складу Військово-Морських Сил 
Збройних Сил кораблів та суден».

3. Пункт 18 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Списання кораблів та суден здійснюється після їх виключення із складу Військо-

во-Морських Сил Збройних Сил.».
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.
4. У пункті 24 слово «додатком» замінити словами і цифрами «додатками 1 і 2».
5. Додаток до Положення викласти в такій редакції:

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Луганському Олександру Сергійовичу, 01.12.1983 

року народження, громадянину України, уродженцю м. Луганська, за-
реєстрованому за адресою: м. Луганськ, вул. Учбова, буд. 22-а, кв. 71, 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, необхідно з’явитися 
30.06.2017 о 09 год. 00 хв. до слідчого відділу Управління СБ України в 
Луганській області, за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк,  
просп. Космонавтів, 18, до слідчого слідчого відділу Управління СБ 
України в Луганській області Дівітаєва О. І., для відкриття та надан-
ні доступу до матеріалів кримінального провадження, а також про-
ведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№22017130000000135 від 14.06.2017.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Мальгіну Павлу Володимировичу, 30.03.1968 року наро-

дження, громадянину України, уродженцю м. Краснодона Луганської області, 
зареєстрованому за адресою: Луганська область, м. Краснодон, вул. Гоголя,  
буд. 38, кв. 6, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, необхідно 
з’явитися 30.06.2017 о 09 год. 00 хв. до слідчого відділу Управління СБ Укра-
їни в Луганській області, за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
просп. Космонавтів, 18, до слідчого слідчого відділу Управління СБ України 
в Луганській області Якутко Л. О., для відкриття та наданні доступу до мате-
ріалів кримінального провадження, а також проведення інших процесуаль-
них дій у кримінальному провадженні №22017130000000096 від 19.05.2017.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваному Сахарову Олексію Анатолійовичу, 16.03.1972 р.н., який зареєстрований за 

адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Воровського, б. 28, на підставі ст.ст. 133, 135, 
136 КПК України, Вам необхідно з’явитися 1 липня 2017 року в період часу з 09 год. 00 хв. по 
12 год. 00 хв.; 3 липня 2017 року в період часу з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. до каб. №306 
слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області, до слідчого Петрова Олексан-
дра Сергійовича, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 
33, для отримання повідомлення про підозру, ознайомлення з матеріалами кримінального про-
вадження, а також вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів при здійсненні спеціаль-
ного досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22014050000000348, за ч. 1  
ст. 258-3 КК України, в якості підозрюваного. У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на 
виклик настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

«Додаток 1 
до Положення 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 21 червня 2017 р. № 434) 

МАКСИМАЛЬНІ РОЗМІРИ КОШТІВ,  
на які посадові особи Збройних Сил мають право списувати військове майно  

за актами якісного (технічного) стану, інспекторськими посвідченнями та за актами 
списання

Найменування посади

Вартість за одиницю  
військового майна або за одним 

актом, неоподатковуваних  
мінімумів доходів громадян
за актом  
якісного  

(технічного)  
стану та актом 

списання

за інспектор-
ським  

посвідченням

Командир окремої роти, інші командири (на-
чальники) військових частин, установ, організа-
цій Збройних Сил, військових навчальних під-
розділів вищих навчальних закладів, які ведуть 
військове (корабельне) господарство, керівник 
представництва державного замовника з обо-
ронного замовлення на підприємстві, в установі, 
організації, для яких штатом передбачено вій-
ськове звання від майора (капітана 3 рангу) до 
полковника (капітана 1 рангу) включно

1200 600

Командири (начальники) вищого рівня відносно 
зазначених посадових осіб, начальники служб 
забезпечення органів військового управління, 
керівники структурних підрозділів Генерального 
штабу Збройних Сил та Міноборони*

6000 3000

Міністр оборони понад 6000 понад 3000
_______________ 

* Конкретні розміри коштів, на які посадові особи Збройних Сил мають право спи-
сувати військове майно, визначаються наказом Міноборони.».

6. Доповнити Положення додатком 2 такого змісту:
«Додаток 2 

до Положення 
МАКСИМАЛЬНІ РОЗМІРИ КОШТІВ,  

на які посадові особи Збройних Сил мають право списувати військове  
майно за інспекторськими посвідченнями, знищене (втрачене) під час воєнних 
(бойових) дій, антитерористичної операції, міжнародних операцій з підтримання 

миру і безпеки або внаслідок диверсій

Найменування посади
Вартість за одиницю військового 

майна, неоподатковуваних  
мінімумів доходів громадян

Командир окремої роти, інші командири (на-
чальники) військових частин, установ, організа-
цій Збройних Сил, військових навчальних під-
розділів вищих навчальних закладів, які ведуть 
військове (корабельне) господарство, керівник 
представництва державного замовника з обо-
ронного замовлення на підприємстві, в устано-
ві, організації, для яких штатом передбачено вій-
ськове звання від майора (капітана 3 рангу) до 
полковника (капітана 1 рангу) включно

        2400

Командири (начальники) вищого рівня віднос-
но зазначених посадових осіб, начальники служб 
забезпечення органів військового управління, 
керівники структурних підрозділів Генерального 
штабу Збройних Сил та Міноборони*

        60000

Міністр оборони         понад 60000
__________ 
* Конкретні розміри коштів, на які посадові особи Збройних Сил мають право спису-
вати військове майно за інспекторськими посвідченнями, знищене (втрачене) під час 
воєнних (бойових) дій, антитерористичної операції, міжнародних операцій з підтри-
мання миру і безпеки або внаслідок диверсій, визначаються наказом Міноборони.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 21 червня 2017 р. № 436 
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859 «Про 

умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, ко-
мунальній власності, та об’єднань державних підприємств» (Офіційний вісник Украї-
ни, 1999 р., № 21, ст. 957; 2000 р., № 18, ст. 742; 2015 р., № 100, ст. 3432) такі зміни:

абзац перший пункту 1 після слів «та органів місцевого самоврядування» до-
повнити словами «, а також керівнику уповноваженого суб’єкта господарювання з 
управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі»;

пункт 4 після слів «і місцевих органів виконавчої влади» доповнити словами «, 
а також керівник уповноваженого суб’єкта господарювання з управління об’єктами 
державної власності в оборонно-промисловому комплексі». 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 червня 2017 р. № 425-р 
Київ

Про затвердження фінансового плану 
публічного акціонерного товариства «Аграрний 

фонд» на 2017 рік
Затвердити фінансовий план публічного акціонерного товариства «Аграрний 

фонд» на 2017 рік, що додається до оригіналу.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 червня 2017 р. № 421-р 
Київ

Про затвердження фінансового плану 
Державного підприємства обслуговування 

повітряного руху України на 2017 рік 
Затвердити фінансовий план Державного підприємства обслуговування повітря-

ного руху України на 2017 рік, що додається до оригіналу.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Запрошення до участі у торгах № ICB-A1/1
Україна

Проект 8404-UA
«Модернізація системи соціальної підтримки населення України»

Розробка та удосконалення прикладного програмного забезпечення 
інформаційної системи управління (перша черга)

1. Це Запрошення до участі у торгах (ЗУТ) видається слідом за Загальним 
повідомленням про закупівлі (ЗПЗ) відносно цього проекту, опублікованим у 
Development Business 30 грудня 2014 року.

2. Уряд України отримав позику від Міжнародного банку реконструкції та роз-
витку для реалізації проекту «Модернізація системи соціальної підтримки на-
селення України» та має намір використати частку надходжень за цією Пози-
кою для виконання платежів в рамках угоди, пов’язаної з цим ЗУТ: «Розробка та 
удосконалення прикладного програмного забезпечення інформаційної системи 
управління (перша черга)» (ICB-A1/1).

3. Міністерство соціальної політики України виконує функцію установи, що 
впроваджує проект, та запрошує Учасників торгів, які відповідають умовам заку-
півлі, надавати у запечатаному вигляді пропозиції щодо закупівлі «Розробка та 
удосконалення прикладного програмного забезпечення інформаційної системи 
управління (перша черга)» (ICB-A1/1). 

4. Торги буде проведено за процедурами Міжнародних конкурентних торгів 
(МКТ), наведеними в Посібнику Світового банку «Закупівлі за позиками МБРР 
та кредитами МАР» в редакції від січня 2011 року зі змінами від липня 2014 ро-
ку. До участі в торгах допускаються всі Учасники торгів з прийнятних країн згід-
но Посібника, які відповідають таким мінімальним вимогам:

(a) Фінансова спроможність
(1) За останні 3 (три) роки (2014-2016) учасник торгів повинен мати середній 

річний оборот не менше ніж п’ять мільйонів (5 000 000) доларів США або еквіва-
лент цієї суми в інших валютах за крос-курсом Національного банку України на 
кінець відповідного року;

(2) Учасник торгів повинен мати оборотні активи визначені на дату не пізніше 
15 днів до дати встановленої для подачі пропозицій згідно п. ІУТ 21.1 та/або до-
каз можливості доступу до кредитних коштів чи їх наявності виключно для цілей 
цього договору в розмірі як мінімум п’ятсот тисяч (500 000) доларів США або ек-
вівалент цієї суми в інших валютах за крос-курсом Національного банку України 
на кінцеву дату подання пропозицій.

(b) Досвід роботи та технічна спроможність
(1) Починаючи з 1 січня 2012 року учасник торгів повинен був успішно вико-

нати щонайменше два (2) договори на:
a. розробку, постачання, впровадження, забезпечення гарантійного/післяга-

рантійного обслуговування та технічного супроводу експлуатації аналогічних ін-
формаційних систем (автоматизованих інформаційних систем, які базуються 
на тому ж самому прикладному програмному забезпеченні, що запропонована 
Учасником та мають схожі функціональні та технічні характеристики до Систе-
ми, що має бути модернізована)

b. проведення аналізу та обстеження ділових/бізнес процесів, які підлягали 
автоматизації на середніх та великих підприємствах/організаціях.

(2) Починаючи з 1 січня 2012 року учасник торгів повинен успішно виконати 
щонайменше два (2) договори щодо проведення навчання для організацій з те-
риторіально розподіленим персоналом — користувачами автоматизованих ін-
формаційних систем (щонайменше 1 000 осіб).

(3) Учасник торгів повинен мати кваліфікований персонал у наступному складі:
Менеджер проекту 
Вимоги до кваліфікації:
— досвід керівництва реалізації не менше одного подібного проекту за пері-

од з 2012 року;
— досвід управління командою розробників програмного забезпечення у 

складі не менше 5 осіб;
— вільне володіння українською або російською мовами.

Аналітик бізнес-процесів:
Вимоги до кваліфікації:
— відповідний досвід роботи не менше ніж 5 років в подібних проектах за пе-

ріод з 2007 року;
— вільне володіння українською або російською мовами.
Архітектор програмного забезпечення:
Вимоги до кваліфікації:
— відповідний досвід роботи не менше ніж 5 років в подібних проектах за пе-

ріод з 2007 року;
— вільне володіння українською або російською мовами.
Розробник СКБД:
Вимоги до кваліфікації:
— відповідний досвід роботи з запропонованою СКБД не менше ніж 3 роки 

за період з 2010 року;
— наявність діючого сертифікату з розробки від виробника СКБД.
 Розробник прикладного рівня:
Вимоги до кваліфікації:
— відповідний досвід роботи з запропонованим ППЗ не менше ніж 3 роки за 

період з 2010 року.
Розробник інтерфейсу (презентаційного рівня):
Вимоги до кваліфікації:
— відповідний досвід роботи з запропонованим ППЗ не менше ніж 3 роки за 

період з 2010 року.
Розробник дизайну та usability (зручність користування)
Вимоги до кваліфікації:
— відповідний досвід роботи не менше ніж 3 роки за період з 2010 року.
Спеціаліст з впровадження та налагодження ППЗ
Вимоги до кваліфікації:
— відповідний досвід роботи з запропонованим ППЗ не менше ніж 3 роки за 

період з 2010 року;
— вільне володіння українською або російською мовами;
— для ППЗ третіх сторін вказати наявність сертифікату від виробника ППЗ, 

який засвідчує знання з налагодження ППЗ.
Адміністратор СКБД:
Вимоги до кваліфікації:
— відповідний досвід роботи з запропонованою СКБД не менше ніж 3 роки 

за період з 2010 року;
— наявність діючого сертифікату з адміністрування від виробника СКБД.
Спеціаліст з тестування:
Вимоги до кваліфікації:
— відповідний досвід роботи з запропонованим ППЗ не менше ніж 3 роки за 

період з 2010 року.
Спеціаліст з підтримки ППЗ, що поставляється:
Вимоги до кваліфікації:
— відповідний досвід роботи з запропонованим ППЗ не менше ніж 5 років за 

період з 2007 року;
— вільне володіння українською або російською мовами.
(c) Наявність обладнання та матеріально-технічної бази
Учасник повинен володіти чи мати доступ до матеріально-технічної бази, яка 

в повній мірі дозволить самостійно без використання інфраструктури Замовника 
реалізувати всі етапи виконання договору (розробка, тестування та супровід), а 
саме: наявність відповідних обчислювальних потужностей (сервери, комп’ютери 
та інші засоби автоматизації), телекомунікаційних (комутаційних) потужностей 
та ліцензійного програмного забезпечення.

5. Зацікавлені Учасники торгів, які відповідають умовам торгів, можуть отри-
мати додаткову інформацію від Міністерства соціальної політики України та ви-
вчити документацію конкурсних торгів за адресою (1), яка наведена нижче, з 
10:00 до 17:00. 

6. Зацікавлені Учасники торгів можуть придбати повний комплект докумен-
тації конкурсних торгів англійською та українською мовами, подавши на адре-

су (1), письмову заяву та сплативши збір, який не підлягає поверненню, в розмі-
рі 50 (п’ятдесят) доларів США або 1 300 (одна тисяча триста) гривень. Комплект 
документації конкурсних торгів може бути отримано уповноваженим представ-
ником Учасника за адресою (1), після пред’явлення копії платіжного доручення 
про сплату або буде надіслана авіапоштою для міжнародної доставки чи за допо-
могою кур’єрської пошти для місцевої доставки на адресу, яка зазначена в пись-
мовій заявці, поданій учасником торгів. 

Платіж потрібно здійснити прямим переказом на вказаний рахунок: 
Для платежів в гривнях:
Одержувач коштів: Міністерство соціальної політики України
Код ЄДРПОУ: 00032632
Рахунок № 35219017004026
Державна казначейська служба України
Код банку 820172 
Призначення платежу: «Придбання документації конкурсних торгів за дого-

вором № ICB-A1/1»
Для платежів в доларах США:
Одержувач коштів: Державна казначейська служба України, Україна, 01601, 

м. Київ, вул. Бастіонна, 6 
Код ЄДРПОУ: 37567646
Валютний рахунок одержувача коштів: 25133012855000
Банк отримувача коштів: Публічне акціонерне товариство «Державний екс-

портно-імпортний банк України», Київ, Україна  
SWIFT: EXBSUAUX
Код банку: 322313
Призначення платежу: «24060300, Міністерство соціальної політики України, 

Придбання документації конкурсних торгів за договором № ICB-A1/1».
Усі банківські збори щодо переказу відносяться на рахунок учасника торгів.
7. Пропозиції конкурсних торгів повинні надаватися за адресою (1) не пізніше 

15:00 за місцевим часом 05 вересня 2017 року. Усі пропозиції конкурсних тор-
гів повинні бути забезпечені гарантійною сумою в розмірі сто (100) тисяч доларів 
США чи еквівалентною сумою у валюті пропозиції по обмінному курсу НБУ (www.
bank.gov.ua) за два (2) тижні до дати надання пропозиції. Пропозиції, надані піз-
ніше зазначеного терміну, будуть відхилені. Оголошення пропозицій буде про-
водитись у присутності представників Учасників торгів, які виявили бажання бу-
ти присутніми, за адресою (2) о 15:15 за місцевим часом 05 вересня 2017 року.

8. Звертаємо увагу потенційних Учасників торгів на (i) той факт, що від них ви-
магається зазначити в своїх пропозиціях, що усі програмні продукти мають чин-
ні ліцензії або виготовлені Учасником торгів, та (ii) що порушення цієї умови роз-
глядається як шахрайство, яке карається, поряд з застосуванням інших заходів, 
потенційним занесенням до «чорного списку», що позбавляє можливості бра-
ти участь в майбутніх закупівлях, які фінансуються за рахунок Світового банку.

Адреса (1):
Міністерство соціальної політики України
До уваги: Проскуріна Миколи Олексійовича, старшого консультанта з питань 

закупівель проекту
Україна, 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10
Офіс консультантів Групи управління Проекту
поверх 20, кімната 2012
Тел.: + 38 (044) 289-74-03, + 38 (044) 287-47-38
Ел.пошта: shambir@mlsp.gov.ua, обов’язкова копія на nproskurin@mlsp.gov.ua, 

v.vorotyuk@mlsp.gov.ua та pavlenkoy@mlsp.gov.ua

Адреса (2):
Міністерство соціальної політики України
Україна, 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10
поверх 19, кімната 1907

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»
інформує про введення в дію з 01.07.2017 року роздрібних тарифів на електричну енергію на території здійснення ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не 

здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження

Групи споживачів
Тариф коп. за 1 кВт•год спожитої електроенергії, без ПДВ

1 клас 2 клас
Для всіх груп споживачів, крім населення та населених пунктів, міського електричного транспорту 138,393 153,862
Для визначення рівня ставок тарифів, диференційованих за періодами часу, для кожного періоду (нічний, денний, напівпіковий, піковий) та всіх сезонів установлюються такі тарифні коефіцієнти 
відповідно до постанови НКРЕКП України від 20.12.2001 № 1241 із змінами:
Період часу нічний денний напівпіковий піковий 

Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу 
Тарифні коефіцієнти 0,35 1,8 - -

Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу 
Тарифні коефіцієнти 0,25  - 1,02 1,8
Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню діють відповідно до постанови НКРЕКП України від 26.02.2015 № 220.
Тариф на електричну енергію, що відпускається на комунально-побутові потреби релігійних організацій діють відповідно до постанови НКРЕ від 11.03.2010 № 218 (із змінами згідно з постановою 
НКРЕКП від 24.11.2016 №2021).
За наявності окремого обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки  населення та споживачів, прирівняних до населення, проводяться за відповідними тарифами  
та такими тарифними коефіцієнтами, у відповідності до постанови НКРЕ України від 23.04.2012 № 498 (із змінами):

За двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу
0,5 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми;
повний тариф в інші години доби.

За тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу
1,5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми
повний тариф у напівпіковий період
 0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми.

Роздрібні тарифи розраховані згідно з умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом на основі таких даних:

Прогнозна оптова ринкова ціна на III квартал, грн за 1 МВт•год (без ПДВ) 1365,72 Постанова НКРЕКП від 20.12.2016 №2326 

Прогнозована середня закупівельна ціна, грн за 1 МВт•год (без ПДВ) 1335,09 Розрахунок згідно з постановою                     
НКРЕ від 13.04.2017 №512  

Економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат  
електричної енергії на на III квартал 2017 (відносні одиниці)

I клас напруги                             0,0113
Постанова НКРЕКП від 16.03.2017 №292 

II клас напруги                    0,0224

Тарифи на розподіл електричної енергії грн/МВт•год (без ПДВ)
I клас напруги                             18,19

Постанова НКРЕКП від 15.12.2016 №2233
II клас напруги                    141,94

Тарифи на постачання електричної енергії за регульованим  
тарифом, грн/МВт•год (без ПДВ)

I група споживачів                             15,39
II група споживачів                76,97

Колегією суддів Кузнецовського міського суду Рівненської області 22 лютого 2017 року постановлено ухвалу про здійснення спеціального 
судового провадження стосовно Моргунова Анатолія Борисовича, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 2 ст. 258 КК України у кримінальному провадженні № 12014180200000617, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 травня 
2014 року, по обвинуваченню Стасюка В. І. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 258 КК України; Глад-
кова I. Б. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України; Свинар В. І. у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України; Омельченка С. К. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258 
КК України; Барановського О. В. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК 
України; Касянчука О.В., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України; Короля Є. І. у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України; Царенка О. А. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України; Виговського О.О. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України, і у кри-
мінальному провадженні № 12014180000000464, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 жовтня 2014 року по обвинувачен-
ню Коберника І. В. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України, та у кримінальному провадженні 
№ 12016180000000145, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 серпня 2016 року по обвинуваченню Моргунова А. Б. у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України, Лавріненка А. С. у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України, які об’єднані в одне кримінальне провадження.

На підставі ст. ст. 297-5, 314, 323 КПК України, Кузнецовський міський суд Рівненської області викликає обвинуваченого Моргунова Анато-
лія Борисовича, 20 серпня 1973 року народження, уродженця с. Більковці Коростишівського району Житомирської області, жителя вул. Черво-
на Площа, буд. 21, кв.7 м. Коростишів Житомирської області, у судове засідання, яке буде проводитися в порядку спеціального провадження та 
відбудеться 05 липня 2017 року об 11 год. 00 хв. у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області за адресою: Рівнен-
ська область, м. Вараш (раніше м. Кузнецовськ), м-н Будівельників, 3.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вва-
жається належним чином ознайомленим з її змістом.

Розгляд кримінального провадження здійснює колегія суддів у складі: головуючого судді Горегляд О. І., суддів Ковтуновича М. І., Демчини Т. Ю.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуаль-
не керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні 
№ 42017010000000061 за підозрою Няньчура Сергія Миколайовича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни (державна зрада).

В межах вказаного кримінального провадження стосовно Няньчура С. М. 
18.01.1970 року народження, зареєстрованого за адресою: Автономна Рес-
публіка Крим, м. Севастополь, вулиця Суворова, 27,  проживаючого за 
адресою:  Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вулиця Вакуленчу-
ка, 26, кв. 9 зібрано достатньо доказів для зміни раніше повідомленої підо-
зри, у зв’язку із викладеним на виконання положень ст. 297-5 КПК України 
пропоную Няньчуру С. М. прибути разом із своїм захисником до начальни-
ка відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Блудової С. М. (м. Київ, 
вул. Ділова, 24, перший поверх) у період з 29.06.2017 по 30.06.2017 (з 09:00 
по 18:00) для проведення вказаної процесуальної дії. 

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України визнавши зібрані під час 
досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувально-
го акта, прокурор або слідчий за його дорученням зобов’язаний повідомити 
підозрюваному, його захиснику про завершення досудового розслідування 
та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного повідомляємо, що у вказаному криміналь-
ному провадженні зібрано усі необхідні докази для складання обвинуваль-
ного акта.

У зв’язку з цим інформуємо, що підозрюваний Няньчур С. М. може озна-
йомитись з матеріалами кримінального провадження з можливістю здій-
снення копіювання та інше відповідно до вимог ч. ч. 2, 3 ст. 290 КПК Укра-
їни.

Ураховуючи строки досудового розслідування та положення ст. 28 КПК 
України, обсяг матеріалів кримінального провадження, пропонуємо підо-
зрюваному Няньчуру С. М. прибути разом із своїм захисником до начальни-
ка відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Блудової С. М. (м. Київ, 
вул. Ділова, 24, перший поверх) у період з 29.06.2017 по 30.06.2017 включ-
но (з 09:00 по 18:00) для проведення процесуальних дій, у тому числі озна-
йомлення з матеріалами кримінальних проваджень в порядку ст. 290 КПК 
України. 

Разом з цим пропоную вам в цей же строк відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК 
України надати прокурору у кримінальному провадженні доступ та можли-
вість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові дока-
зи, документи або копії з них, які ви маєте намір використовувати як дока-
зи в суді.  

Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони кримінального прова-
дження зобов’язані письмово підтвердити протилежній стороні — проку-
рору факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменуван-
ня таких матеріалів.

Теплодарський міський суд Одеської області викликає до суду як 
відповідача Коваленка Віктора Олексійовича, останнє відоме місце 
проживання за адресою: 66002, Полтавська область, Октябрський ра-
йон, м. Полтава, вул. Сосюри, 54, по цивільній справі № 516/1/17 за по-
зовом Олійника Вячеслава Миколайовича до Коваленка Віктора Олек-
сійовича, Спільного українсько-індійського підприємства «КОРАСА», 
третя особа: Раджи Менон, про стягнення заборгованості, розгляд якої 
відбудеться 04 липня 2017 року о 14.00 годині за адресою: м. Тепло-
дар, Одеської обл., вул. Комунальна, 3 (суддя Мислива Л. М.)

Теплодарський міський суд пропонує відповідачу Коваленко В. О. 
подати заперечення на позов та докази, якими обҐрунтовуються за-
перечення.

У разі неявки в судове засідання справа може бути розглянута за 
відсутності відповідача Коваленка В. О.
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Токмацький районний суд Запорізької облас-
ті викликає в судове засідання Мороз Ганну Во-
лодимирівну як відповідачку по цивільній справі 
№328/1056/17-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Державний ощадний банк Украї-
ни» в особі філії Донецького обласного управління 
АТ «Ощадбанк» до Мороз Ганни Володимирівни про 
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 11.07.2017 року о 13 
годині 30 хвилин у приміщенні Токмацького район-
ного суду Запорізької області за адресою: Запорізь-
ка область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Курдюков В. М.

Солом’янський районний суд міста Києва (м. Київ, Воз-
несенський узвіз, 10-Б, каб. 51) викликає на 12.07.2017 р. 
об 11 год. 00 хв. Вейс Євгенію Петрівну (08120, м. Донецьк, 
вул. Чусівська, 37, кв. 2), як відповідачку в цивільній справі 
№760/8290/17 (№2-4147/17) за позовом Керівника місцевої 
прокуратури №9, що діє в інтересах Київської міської ради 
до Вейс Євгенії Петрівни, Головного територіального управ-
ління юстиції у місті Києві, третя особа: Солом’янська район-
на в м. Києві державна адміністрація, третя особа: Комуналь-
не підприємство «Керуюча компанія з обслуговування жит-
лового фонду Солом’янського району м. Києва», про витре-
бування комунального майна.

У разі неявки справу буде розглянуто за відсутності від-
повідачки.

Суддя Оксюта Т. Г.

Ірпінський міський суд викликає Зінченко Матро-
ну Юхимівну, останнє відоме місце проживання: Ки-
ївська область, м. Буча, вул. Чапаєва, 11, як відпові-
дачку по справі за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Київобленерго» до Зінченко Матрони 
Юхимівни про стягнення заборгованості, в судове за-
сідання, яке відбудеться 07.07.2017 р. о 08 год. 40 хв. 
у приміщенні Ірпінського міського суду за адресою: 
м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неявки справу бу-
де розглянуто у відсутності відповідачки.

У зв’язку з розміщенням оголошення в газеті, 
учасники процесу вважаються належним чином по-
відомленими про дату судового засідання.

Суддя Н. Ф. Карабаза

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє, що 
розгляд справи за позовом Керівника місцевої прокура-
тури №9 в інтересах Київської міської ради до Ільїнсько-
го Дмитра Дмитровича, Головного територіального управ-
ління юстиції у м. Києві, третя особа: Солом’янська район-
на в м. Києві державна адміністрація, про витребування ко-
мунального майна та скасування рішення, відбудеться 11 
липня 2017 року о 15.30 год. у приміщенні суду за адресою:  
м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1, каб. 19.

У судове засідання викликається відповідач: Ільїнський 
Дмитро Дмитрович.

В разі Вашої неявки справу буде розглянуто у Вашу від-
сутність.

Суддя С. І. Кушнір

Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська 
(адреса суду: 49006, Дніпропетровська обл., м. Дніпропе-
тровськ, пр-т Пушкіна, 77-б) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться 07.07.2017 о 08:30 до Ко-
тюков Сергій Борисович (останнє відоме місце реєстрації: 
49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Філософська, 
буд. 4/6, кв. 69) справа № 204/594/17, суддя Токар Н. В.

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

Державне агентство резерву України оголошує 
повторний аукціон з реалізації прокату чорних ме-
талів, метизів, запчастин до автогальм та моторва-
гонних секцій, продукції кабельної, підшипників ко-
чення.

Аукціон відбудеться 27 липня 2017 р. о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за прове-

дення аукціону: Горошко І. Я. (235-17-42), Шкляр Л. П. 
(234-32-28).

Детальна інформація про умови проведення аук-
ціону розміщена на офіційному веб-сайті Держре-
зерву України – www.gosrezerv.gov.ua.

Коропський районний суд Чернігівської області (адреса 
суду: 16200, Чернігівська обл., смт Короп, вул. Кибальчича, 
12) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться  05.07.2017 о 08:00 до Лега Ірина Федорівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 16220, Чернігівська обл., Короп-
ський р-н, смт Понорниця, вул. Московська, буд. 16, кв. 2) 
справа № 735/668/17, суддя Корзюк Т. П.

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

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова по-
відомляє відповідача Кривденко Олену Григорівну та 
Івлієву Катерину Ігорівну, що розгляд справи за по-
зовом Івлієвої Тетяни Григорівни до Вас про визнан-
ня особи такою, яка втратила право користування 
житловим приміщенням, призначено на 18 липня 
2017 року о 10.00. Вам необхідно з’явитися до суду 
за адресою: м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 7, 
каб. 10 у вказані час та дату. У разі Вашої неявки роз-
гляд справи буде відбуватися за Вашої відсутності з 
урахуванням вимог ст.169 ЦПК України.

Суддя О. В. Бугера

Куйбишевський районний суд Запорізької області викли-
кає Якименка Віктора Тимофійовича в судове засідання як 
відповідача у справі № 319/439/17 за позовом ПАТ «Держав-
ний Ощадний банк України» в особі філії — Донецьке об-
ласне управління AT «Ощадбанк» про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, яке відбудеться о 14 год. 20 
хв. 06.07 2017 року в приміщенні суду за адресою: вул. Цен-
тральна, 26а, смт Більмак, Більмацький район, Запорізька 
область, 71001. Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У разі неявки відповідача в 
судове засідання, справа згідно з вимогами ЦПК України мо-
же бути розглянута за його відсутності. Відповідач у випад-
ку неявки в судове засідання зобов’язаний повідомити суд 
про причини неявки. 

Суддя В. М. Ходько

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
2) розглядає цивільну справу про розірвання шлюбу 
за позовом Тімошиної Яни Леонідівни до:

Відповідач Тімошин Сергій Вікторович, остан-
нє місце реєстрації та проживання: Донецька обл.,  
м. Горлівка, вул. Безсонова, буд. 40, кв. 21, виклика-
ється 03 липня 2017 року о 13 год. 40 хв. до суду для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідач повинен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя Кузнецов Р. В.

Печерський районний суд м. Києва викликає Ба-
бенко Вікторію Володимирівну як вiдповiдачку в 
судове засідання у цивiльнiй справі за позовом 
Маловiчко Анастасії Сергіївни до Бабенко Вікторії 
Володимирівни, Публічного акціонерного товари-
ства «Райффайзен Банк Аваль», третя особа: ВДВС 
Печерського РУЮ у м. Києві, про зняття арешту, яке 
призначено на 25.07.2017 року о 12 год. 00 хв. та від-
будеться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-а, 
каб. 24, під головуванням судді Пiдпалого В. В.

Солом’янський районний суд міста Києва (м. Київ, вул. 
Полковника Шутова, 1, каб. 21) викликає на 29.08.2017 р. о 
12 год. 30 хв. Позднякову Ганну Анатоліївну, як відповіда-
чку в цивільній справі №760/2891/17-ц (№2/760/2974/17) у 
справі за позовом Керівника місцевої прокуратури №9 в ін-
тересах держави в особі: Київської міської ради до Поздня-
кової Ганни Анатоліївни, третя особа: Солом’янська районна 
в м. Києві державна адміністрація, третя особа: Комуналь-
не підприємство «Керуюча компанія з обслуговування жит-
лового фонду Солом’янського району м. Києва», про витре-
бування майна.

У разі неявки справу буде розглянуто за відсутності відпо-
відачки та третьої особи.

Суддя Коробенко С. В.

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

Петрівський районний суд Кіровоградської обл. (адреса суду: 
28300, Кіровоградська обл., смт Петрово, вул. Ілліча, 34) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

03.07.2017 о 09:30 до Білик Віталій Миколайович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 28337, Кіровоградська обл., Петрівський 
р-н, с. Іскрівка, вул. Інгулецька, буд. 44) справа № 400/387/17, 
суддя Шаєнко Ю. В.

03.07.2017 о 09:00 до Тункевісчус Любов Юріївна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 28325, Кіровоградська обл., Петрівський 
р-н, с. Ганнівка, вул. Франка Івана, буд. 32) справа № 400/407/17, 
суддя Шаєнко Ю. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за його  від-
сутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.   
З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день та місце про-
ведення судового засідання.

Попільнянський районний суд Житомирської обл. (адреса 
суду: 13500, Житомирська обл., смт Попільня, вул. Б. Хмель-
ницького, 24) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

22.08.2017 об 11:00 до Зайва Галина Володимирівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 02139, Житомирська обл., По-
пільнянський р-н, с. Мохначка, вул. Травнева, буд. 22) справа  
№ 288/155/17, суддя Зайченко Є. О.

07.08.2017 о 10:20 до Примак Олександр Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 13501, Житомирська обл., 
смт Попільня, вул. Калініна, буд. 77) справа № 288/72/17, суддя  
Зайченко Є. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за його  від-
сутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.  
З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день та місце про-
ведення судового засідання.

Державне агентство резерву України оголошує аук-
ціон з реалізації прокату чорних та кольорових металів, 
метизів, труб, кабельно-провідникової продукції, плівки 
поліетиленової, інструменту абразивного, підпергамен-
ту, напівфабрикатів та заготовок, форм та люльок хлі-
бопекарських, гуми технічної, рукавів напірних, стрічки 
ізоляційної, шнурів азбестових та лляних, тасьми, марлі.

Аукціон відбудеться 27 липня 2017 р. о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за прове-

дення аукціону: Горошко І. Я. (235-17-42), Шкляр Л. П.  
(234-32-28).

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

Сватівський  районий суд Луган-
ської області, розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Юр-
ченко Миколу Миколайовича, як відпові-
дача в судове засідання по цивільній справі  
№ 426/5428/17-ц за позовом Хорошун Сні-
жани Володимирівни до Юрченко Миколи 
Миколайовича про розірвання шлюбу, що 
відбудеться 19 липня 2017 року о 09-30 
год.

У разі неявки на вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без Ва-
шої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Втрачене свідоцтво 
про право власності № 852-с/к1, видане 

на підставі наказу Головного управління житлового 
забезпечення від 07.06.2012 р. на ім’я Ликової 

Валентини Петрівни, вважати недійсним.

Білокуракинський районний суд Луганської області пові-
домляє, що 21.04.2017 року було винесено заочне рішення 
по цивільній справі № 409/3115/16-ц за позовною заявою Га-
рагатої Наталії Олександрівни до Гарагатого Олександра Во-
лодимировича про розірвання шлюбу, яким позовні вимоги 
задоволено у повному обсязі.

Суддя Максименко О. Ю.

Білокуракинський районний суд Луганської області пові-
домляє, що 15.06.2017 року було винесено рішення по ци-
вільній справі № 409/450/17 за позовом Кендзеєрської Віти 
Сергіївни до Студиліна Олександра Вадимовича про надання 
дозволу на тимчасовий виїзд малолітньої дитини без згоди 
батька, яким позовні вимоги задоволено у повному обсязі.

Суддя Максименко О. Ю.

Сватівський райсуд Луганської обл. (м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34) викликає Ляхову Ірину Борисівну, 
справа № 426/5902/17 на 12.07.2017 р. о 09.00 год. за позо-
вом КС «Компаньйон» про стягнення кредиту.

У разі неявки справу розглянуть без вашої участі згідно зі 
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л. М. Осіпенко

Харківське обласне територіальне відділення 
Антимонопольного комітету України повідомляє 
про розміщення на офіційному веб-сайті Комітету  
http://www.amc.gov.ua рішень адміністративної коле-
гії територіального відділення від 23.02.2016 № 17-р/к  
у справі № 3/12-168-15 щодо ТОВ «АГРОСЕР-
ВІС» (24280292), від 15.03.2016 № 30-р/к у справі  
№ 20-26.13/169-14 та від 15.03.2016 № 31-р/к у справі  
№ 20-26.13/82-14 щодо ТОВ НВП «ЕНЕРГОТРАН-
СІНЖИНІРИНГ» (32805030) та ТОВ «ЄВРОІНВЕСТ-
СТРОЙ» (34436084), від 03.12.2015 № 137-р/к у 
справі № 3/01-106-15 щодо ТОВ «Охтирка м’ясо» 
(38288787) про порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції; вимог в.о. голови територі-
ального відділення від 12.04.2017 № 02-26/2-1153  
до ФОП БІЛАНА Р.В. (3164306576), від 04.04.2017  
№ 02-26/2-1025/4 до ФОП КОРОБКИ Ю. І. 
(2296007131), від 04.04.2017 № 02-26/2-1025/1 до 
ФОП МИМРІКОВА Р.Є. (2085615698), від 04.04.2017 
№ 02-26/2-1025/10 до ТОВ «ПАРИТЕТ МЕБЛІ» 
(35728441), від 04.04.2017 № 02-26/2-1025/6 до 
ПП «КОНТРАСТ-М» (32503745), від 04.04.2017 № 
02-26/2-1014 до ПП «ВИРОБНИЧА КОМЕРЦІЙНА  
ФІРМА «ОКСАМИТ» (20642114), від 04.04.2017  
№ 02-26/2-1025/2 до ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУППА 
А.С.Д.» (34268479), від 14.11.2016 № 02-26/2-3171 до 
ФОП КРАВЧЕНКО К. В. (зареєстрований 14.07.2005 
за номером 2 065 000 0000 004607).

Оріхівський районний суд Запорізької області, що 
розташований за адресою: 70500, Запорізька об-
ласть, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, викликає Підо-
пригору Ірину Олександрівну, як відповідачку за по-
зовом Підопригори Віталія Олексійовича до Підопри-
гори Ірини Олександрівни про розірвання шлюбу, в 
судове засідання на 19.07.2017 року о 09.30 годині. У 
разі неявки в судове засідання справа буде розгляну-
та за її відсутності за наявними в ній доказами.

Суддя Л. С. Щербань

В провадженні Бердичівського міськрайонного су-
ду Житомирської області знаходиться цивільна справа  
№ №274/27/17 за позовом Марослепової Наталії Василів-
ни до Марослепова Сергія Володимировича про розірвання 
шлюбу та стягнення аліментів.

Суд повідомляє відповідача Марослепова Сергія Володи-
мировича, останнє відоме місце проживання/реєстрації яко-
го: м. Луганськ, квартал Мирний, 14, кв. 189, що 05.07.2017 
року о 17 годині 00 хвилин у Бердичівському міськрайон-
ному суді Житомирської області відбудеться судове засі-
дання, на яке Марослепов Сергій Володимирович повинен 
з’явитися як відповідач. В іншому випадку справа буде роз-
глянута за його відсутності згідно з законом.

Суддя О. В. Замега

Броварський міськрайонний суд Київської облас-
ті викликає Назаренка Антона Святославовича, 1983 
року народження, як відповідача у справі за позовом 
Назаренко Ірини Федорівни до Назаренка Антона 
Святославовича, третя особа: Орган опіки та піклу-
вання Броварської районної державної адміністра-
ції Київської області, про позбавлення батьківських 
прав, у судове засідання, яке призначено на 5 липня 
2017 року о 09 год. 15 хв. у приміщенні суду за адре-
сою: Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевського, 
2, каб. № 214.

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

Суддя B. C. Сердинський

В провадженні судді Бердянською міськрайонно-
го суду Черткової Н. І. знаходиться цивільна справа  
№ 310/1668/17 за позовом Грося Володимира Кузьмича 
до Гладкого Юрія Кімовича про стягнення індексу інфля-
ції та річних за невиконання грошового зобов’язання.

Розгляд справи призначено на 19.07.2017 року о 10.00 
годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду 
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, 64, каб. 502, суддя Черткова Н. І., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідача Гладкого Юрія Кімовича.
У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за 

наявними в ній матеріалами.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Меденцев Павло Анатолійович, 

30.03.1983 р.н., зареєстрований за адресою: м. Одеса, Фран-
цузький бульвар, 22, корп. 1, кв. 204, відповідно до вимог 
297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання, що 
відбудеться 5 липня 2017 року о 10.30 годині в залі судових 
засідань № 222 Приморського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судово-
му засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно 
зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинува-
ченого, передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя А. В. Дерус

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвину-
вачену Дегтярьову Вікторію Юріївну, 17.09.1973 року наро-
дження (останнє відоме місце проживання: АР Крим, Крас-
ногвардійський р-н, смт Красногвардійське, вул. 50 років 
Жовтня, 9) у підготовче судове засідання в кримінальному 
провадженні №42016000000002686 за ст. 111 ч. 1 КК Украї-
ни, яке відбудеться 17 липня 2017 року о 10.00 годині в при-
міщенні Деснянського районного суду м. Києва за адресою: 
м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, зал судових засідань №2,  
під головуванням судді Броновицької О. В.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутності обвинуваченої в поряд-
ку спеціального судового провадження.

Лисичанський міський суд Луганської 
області повідомляє, що 30 січня 2017 ро-
ку було винесено заочне рішення по спра-
ві № у.н. 415/117/17, н.п. 2/415/401/17 за 
позовом Акименко Інни Анатоліївни до 
Акименка Івана Анатолійовича про розі-
рвання шлюбу. Позовні вимоги задоволе-
но у повному обсязі.

Заочне рішення може бути перегляну-
то судом, що його ухвалив, за письмовою 
заявою відповідача, поданою протягом 
десяти днів з дня розміщення в газеті ого-
лошення про розгляд справи.

Суддя Л. Б. Чернобривко

Міловський районний суд Луганської об-
ласті повідомляє Кравченка Олександра Сер-
гійовича, що у цивільній справі № 418/329/17 
за позовом Кравченко Юлії Вікторівни до 
Кравченка Олександра Сергійовича про розі-
рвання шлюбу, 15 червня 2017 року проголо-
шено заочне рішення.

Зазначене рішення може бути перегляну-
те судом, що його ухвалив, за письмовою за-
явою відповідача, поданою протягом десяти 
днів з дня отримання його копії.

Особи, які брали участь у справі, але не бу-
ли присутніми в судовому засіданні під час 
проголошення судового рішення, можуть по-
дати апеляційну скаргу протягом десяти днів 
з дня отримання копії цього рішення.

Суддя Гуцол М. П.

Корольовський районний суд м. Жито-

мира викликає Репету Ігоря Анатолійови-

ча і СТО «Сацилайн Експрес» на розгляд 

справи за позовом Чирської Аліни Стефа-

нівни до Репети Ігоря Анатолійовича, СТО 

«Сацилайн Експрес» про захист прав спо-

живача (розірвання договору купівлі-про-

дажу, повернення коштів, відшкодуван-

ня моральної шкоди, на 14 серпня 2017 р. 

о 12 год. 00 хв. за адресою: м. Житомир, 

майдан Соборний, 1, каб. 327.

Суддя Р. А. Галасюк

Броварський міськрайонний суд Ки-
ївської області викликає Овдієнко Карі-
ну Олегівну в цивільній справі за позо-
вом Овдієнка Юрія Васильвича до Овдієн-
ко Каріни Олегівни про розірвання шлюбу 
та стягнення аліментів на дитину.

Розгляд справи призначено на 08 год. 
30 хв. 5 липня 2017 року в приміщенні 
Броварського міськрайонного суду Київ-
ської області за адресою: місто Бровари 
Київської області, вулиця Грушевського, 
2, каб. № 204, 206.

Суддя Дутчак І. М.

Деснянський районний суд м. Києва викли-
кає обвинуваченого Крючкова Ігоря Ігорови-
ча, 31.01.1974 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: АР Крим, м. Сімфе-
рополь, вул. Павленка, 2) у підготовче судо-
ве засідання в кримінальному провадженні 
№42016010000002403 за ст. 111 ч. 1 КК Украї-
ни, яке відбудеться 18 липня 2017 року о 09.30 
годині в приміщенні Деснянського районного 
суду м. Києва за адресою: м. Київ, пр. Маяков-
ського, 5-В, зал судових засідань №2, під голо-
вуванням судді Броновицької О. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, ого-
лошення вважається належним повідомленням, 
а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутності обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.
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Рожнятівський районний суд Івано-Франківської 
області викликає Вангелу Ярослава Дмитровича, 
Вангелу Магдалину Пантелеймонівну, Вангелу Ярос-
лава Ярославовича, Вангелу Назарія Ярославовича, 
як відповідачів у справі № 350/540/17 за позовом 
Бойка Віталія Миколайовича про втрату права на ко-
ристування житлом, яке відбудеться о 14 год. 30 хв. 
4 липня 2017 року в приміщенні Рожнятівського ра-
йонного суду за адресою: смт Рожнятів, вул. Шкіль-
на, 15. Останнє відоме місцезнаходження відповіда-
чів: с. Красне Рожнятівського району Івано-Франків-
ської обл.

Місцезнаходження відповідачів на даний час не-
відоме. Згідно з ч. 2 ст. 77 ЦПК України сторони 
зобов’язані повідомляти суд про причини неявки в 
судове засідання.

Суддя І. В. Максимів

Козелецький районний суд Чернігівської області повідо-
мляє, що судове засідання у цивільній справі № 734/693/17 
за позовною заявою Колоколуши Андрія Григоровича до 
Внукової Ірини Борисівни про визнання права власності при-
значене до розгляду в судовому засіданні на 14 годину 00 
хвилин 3 липня 2017 під головуванням судді A. M. Анохін у 
приміщенні суду за адресою: смт Козелець, вул. Свято-Пре-
ображенська, 7 Чернігівської області. Для участі у справі, як 
відповідачка викликається Внукова Ірина Борисівна, останнє 
відоме місце реєстрації: м. Остер, вул. Революції, буд. № 15, 
Чернігівська область, Козелецький район, 17000.

Одночасно суд повідомляє, що з опублікуванням оголо-
шення про виклик, відповідачка вважається повідомленою 
про час та місце розгляду справи, тому у разі відсутності ві-
домостей про причини неявки відповідачки повідомленою 
належним чином, причину неявки буде визнано судом не-
поважною і суд вирішує справу на підставі наявних даних чи 
доказів (ухвалює заочне рішення).

Подільський районний суд м. Києва викликає 
обвинувачену Притуленко Олену Володимирівну, 
05.03.1962 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павлен-
ка, 2) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 4 липня 2017 року о 08 год. 40 хв.

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

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

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинувачених: Берещанського Юрія Віталійовича  
(к/п №42016000000002469), Савченко Світлану Борисів-
ну (к/п №42016000000000204), Рижову Ірину Володимирів-
ну (к/п №42016000000003287), Мязгова Леоніда Олексійо-
вича (к/п №42016000000002778), у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та 
повідомляє, що підготовче судове засідання та розгляд кло-
потання про здійснення спеціального судового провадження 
відбудеться 19.07.2017 року відповідно по справі: Берещан-
ського Ю. В. о 09 год. 00 хв., Савченко С. Б. о 09 год. 30 хв., 
Рижової І. В. о 09 год. 45 хв., Мязгова Л. О. о 10 год. 00 хв. у 
приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, каб. 6-а.

У разі неявки обвинувачених до суду, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинувачених в по-
рядку спеціального судового провадження.

Суддя  С. І. Дячук

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області по кримінальній справі № 185/7518/16-к 
за обвинуваченням Толстих Михайла Сергійовича у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 
ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 146,  
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України, викликає обви-
нуваченого Толстих Михайла Сергійовича в підго-
товче судове засідання, яке призначене на 4 лип-
ня 2017 року о 09.00 год. та яке буде проводитися  
головуючим суддею Косюк А. П. у приміщенні Пав-
лоградського міськрайонного суду за адресою: Дні-
пропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпров-
ська, 135.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає 
обвинувачену Філатову Євгенію Володимирівну, 
15.11.1955 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павлен-
ка, 2) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 4 липня 2017 року о 08 год. 50 хв.

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

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

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

Васильківський міськрайонний суд Київської обл. 
(адреса суду: 08300, Київська обл., м. Васильків, вул. 
Шевченка, 8) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться:

03.07.2017 о 09:45 до Денисенко Ігор Анатолійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 08602, Київська 
обл., Васильківський р-н, с. Путрівка, вул. Леніна, 
буд. 196) справа № 362/714/17, суддя Корнієнко С. В.

03.07.2017 о 08:30 до Лещук (Ткаченко) Ган-
на Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 
08602, Київська обл., м. Васильків, вул. Декабристів, 
буд. 40) справа № 362/1447/17, суддя Корнієнко С. В.

03.07.2017 о 10:15 до Дерлеменко Яна Олексан-
дрівна (останнє відоме місце реєстрації: 08637, Київ-
ська обл., Васильківський р-н, с. Заріччя, вул. Жов-
тнева, буд. 38) справа № 362/610/17, суддя Корнієн-
ко С. В.

03.07.2017 о 08:45 до Белозерцева Наталія Михай-
лівна (останнє відоме місце реєстрації: 08634, Київ-
ська обл., Васильківський р-н, с. Гвоздів, вул. Єли-
сеєва, буд. 15) справа № 362/650/17, суддя Корнієн-
ко С. В.

03.07.2017 о 08:45 до Романенко Людмила Во-
лодимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 
08621, Київська обл., Васильківський р-н, с. Да-
нилівка, вул. Л. Украинки, буд. 43, кв. 15) справа  
№ 362/1452/17, суддя Корнієнко С. В.

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

З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріупо-
ля Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 
31) знаходиться цивільна справа за позовом Руденко Кате-
рини Анатоліївни до Руденка Олександра Євгеновича, третя 
особа: Служба у справах дітей Жовтневої районної адміні-
страції Маріупольської міської ради, про позбавлення бать-
ківських прав.

Відповідач: Руденко Олександр Євгенович, 25.01.1982 ро-
ку народження, який зареєстрований за адресою: Україна, 
Донецька область, м. Маріуполь, пр. Будівельників, буд. 143, 
кв. 25, викликається для участі у розгляді справи, що відбу-
деться 6 липня 2017 року о 10.00 годині в приміщенні суду 
за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр-т Металур-
гів, 31, каб. 14.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази, якими вони обґрунтовуються. У випадку 
неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причи-
ни неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя Мельник І. О.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Бахарєва Костянтина Михайловича, 
20.10.1972 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: 95034, вул. Куйбишева, 4, кв. 10,  
м. Сімферополь) у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України в су-
дове засідання, яке відбудеться 3 липня 2017 року о 
17 год. 15 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 
7, під головуванням судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає 
обвинуваченого Літовченка Геннадія Івановича, 
08.02.1955 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, м. Саки, вул. Радянська, 
33/71) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 5 липня 2017 року о 14 год. 55 хв.

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

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

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідачів по справі 
№ 409/429/17 за позовом ПАТ «Державний ощадний 
банк України» в особі філії — Луганського обласно-
го управління АТ «Ощадбанк» до Бєловицького Сер-
гія Івановича та Антонової Людмили Григорівни про 
стягнення заборгованості за договором про іпотеч-
ний кредит. Судове засідання відбудеться 01.08.2017 
року о 09.00 год. у залі суду за адресою: Луганська 
область, смт Білокуракине, пл. Шевченка 2. Виклика-
ються відповідач Бєловицький Сергій Іванович, адре-
са: Луганська область, м. Луганськ, вул. Комунальна, 
132-а та відповідачка Антонова Людмила Григорів-
на, адреса: Луганська область, м. Луганськ, вул. Во-
лодимирська, 3.

У випадку неявки відповідачів справу буде розгля-
нуто за їхньої відсутності за наявними доказами.

Суддя Третяк О. Г.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Бєлоусова Михайла Миколайовича, 
26.11.1964 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Фрук-
това, 1-б) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 4 липня 2017 року о 16 год. 50 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 
19, під головуванням судді Бородія В. М.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми 
знаходиться цивільна справа № 591/356/17, прова-
дження № 2/591/1007/17 за позовною заявою Кому-
нального підприємства «Міськводоканал» Сумської 
міської ради до Дедика Анатолія Миколайовича про 
стягнення заборгованості за послуги з централізова-
ного постачання холодної води та водовідведення.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності 
до ч. 9 ст. 74 ЦПК України, викликає до суду Деди-
ка Анатолія Миколайовича, останнє відоме місце ре-
єстрації: м. Суми, вул. Заливна, буд. 29, кв. 7, як від-
повідача по справі на 25 липня 2017 року о 13.40 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Заріч-
ного районного суду м. Суми за адресою: м. Суми, 
вул. Академічна, 13, каб. № 407, головуючий суддя 
Грищенко О. В.

В разі неявки відповідача в судове засідання, спра-
ва буде розглянута в його відсутність.

Сєвєродонецький міський суд Луганської обл. 
(адреса суду: 93400, Луганська обл., м. Сєвєродо-
нецьк, вул. Леніна, 19) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:

05.07.2017 о 16:00 до Федотенко Олена Володи-
мирівна (останнє відоме місце реєстрації: 93482, 
Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардій-
ський, буд. 59б, кв. 35) справа № 428/4736/17, суддя  
Баронін Д. Б.

05.07.2017 о 15:30 до Баранов Руслан Ризович 
(останнє відоме місце реєстрації: 93401, Луганська 
обл., м. Сєвєродонецьк, просп. Хіміків, буд. 44а, сек. 
14, кім. 72) справа № 428/4720/17, суддя Баронін Д. Б.

10.07.2017 о 14:10 до Огієнко Анатолій Анатолійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 93400, Луган-
ська обл., м. Сєвєродонецьк, просп. Хіміків, буд. 8, 
кв. 21) справа № 428/2131/17, суддя Юзефович І. О.

10.07.2017 о 14:30 до Сахно Юрій Віталійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 93401, Луган-
ська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька буд. 56,  
кв. 39) справа № 428/2129/17, суддя Юзефович І. О.

10.07.2017 о 14:20 до Бєлокобильська Наталія Іва-
нівна (останнє відоме місце реєстрації: 93401, Луган-
ська обл., м. Сєвєродонецьк, вул.  Лисичанська, буд. 
5-Б, кв. 157) справа № 428/2126/17, суддя Юзефо-
вич І. О.

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

З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Ленінський районний суд м. Харкова викликає Якубин-
ського Миколу Миколайовича, останнє відоме місце реє-
страції якого: м. Харків, вул. С. Борзенко, 7, кв. 89, як від-
повідача по цивільній справі № 642/1240/17 за позовом Бі-
рьової Олени Олександрівни, Бірьової Зінаїди Миколаївни 
до Якубинського Миколи Миколайовича про визнання осо-
би такою, що втратила право користування житловим при-
міщенням.

Судове засідання призначене на 27 липня 2017 року о 
12.00 год. у приміщенні Ленінського районного суду м. Хар-
кова за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, буд. 20, 
каб. 10. У разі вашої неявки в судове засідання, неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута заочно 
за відсутності відповідача.

Суддя О. П. Грінчук

Компаніївський районний суд Кіровоградської об-
ласті повідомляє, що 14.07.2017 року о 12.45 год. у 
приміщенні суду за адресою: вул. Вишнева, 21, сели-
ще Компаніївка Кіровоградської області, 28400, від-
будеться розгляд цивільної справи № 391/363/16-ц 
за позовом Лєскової Ірини Валеріївни до Лєскова 
Олега Григоровича про розірвання шлюбу та стяг-
нення аліментів. В судове засідання викликається 
відповідач Лєсков Олег Григорович, 1970 року наро-
дження. В разі неявки справу буде розглянуто у ва-
шу відсутність.

Суддя І. М. Мумига

Ширяївський районний суд Одеської області викликає 
як відповідача Хом’яченка Миколу Миколайовича в су-
дове засідання, яке відбудеться 03.10.2017 року о 12.00 
год. у приміщенні Ширяївського районного суду Одесь-
кої області за адресою: Одеська область, смт Ширяєве, 
вул. Соборна, № 97 А (зал засідання № 1), у цивільній 
справі № 518/149/17 за позовом Заущенко Альони Ві-
кторівни до Хом’яченка Миколи Миколайовича (третя 
особа: Ширяївська селищна рада Ширяївського району 
Одеської області) про визнання особи такою, що втрати-
ла право користування жилим приміщенням.

У разі неявки в судове засідання, розгляд справи буде 
проведено за вашої відсутності.

Суддя С. А. Палій

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської 
області (Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. 
Кібрика, 11) викликає Корчинську Віру Казимирів-
ну, реєстрація місця проживання і останнє місце про-
живання якої невідоме, як відповідачку в судове за-
сідання, яке відбудеться 6 липня 2017 року о 08.30 
год. по справі за позовом Кучерової Наталі Микола-
ївна до Корчинської Віри Казимирівни, Гінкул Вален-
тини Іванівни про визнання права власності на зе-
мельну ділянку.

Суддя Старжинська О. С.

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької області викликає до 
суду Тарнавського Романа Васильовича, остання адреса реєстрації яко-
го: Донецька область, м. Маріуполь, вул. П. Орлика, 75-19, як відповідача 
по цивільний справі за позовом Тарнавської Віти Віталіївни до Тарнавсько-
го Романа Васильовича про припинення права сумісної власності та визна-
ння права власності на частину житлового будинку, розгляд якої відбудеть-
ся 04.07.2017 р. о 09.00 год. у приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь,  
пр. Металургів, 31, каб. 10.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у його відсутність. 

Суддя О. М. Томілін

Сумський районний суд Сумської області повідомляє Литвиненко (Демен-
ко) Наталію Володимирівну, що судове засідання у справі 587/1185/17 за по-
зовом Павловської Людмили Василівни, в інтересах неповнолітньої Деменко 
Валерії Сергіївни до Литвиненко (Деменко) Наталії Володимирівни, третя осо-
ба: Орган опіки та піклування Миронівської районної державної адміністрації, 
про позбавлення батьківських прав відбудеться в приміщенні суду (м. Суми, 
вул. Академічна, 13, каб. 105) під головуванням судді Степаненка О. А. 7 лип-
ня 2017 року о 09.00 годині.

У разі неявки справа буде розглянута на основі матеріалів, які є у справі. 
При собі мати паспорт.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Пелепчука Ми-
хайла Вікторовича, останнє відоме місце проживання: вул. Стефюка, 
3-а/31, м. Чернівці, як відповідача по цивільній справі за позовом ТзОВ 
«Порше Мобіліті» до Пелепчука Михайла Вікторовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором у судове засідання на 09 годи-
ну 30 хвилин 7 липня 2017 року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафе-
дральна, 4, кабінет № 13.

В разі неявки в судове засідання, справу буде розглянуто без вашої 
участі.

Голова райсуду Мамчин П. І.

Коломийським міськрайонним судом призначена до розгляду ци-
вільна справа за позовом Трачук Богдани Ігорівни до Буковські Войцеха 
про визнання особи такою, що втратила право користування житлом.

В судове засідання по справі викликається відповідач: Буковські Вой-
цех, останнє відоме місце реєстрації: м. Коломия, вул. Сосюри, 9 Івано-
Франківської області, на 09 год. 15 хв. 6 липня 2017 року в приміщенні 
суду: м. Коломия, вул. Грушевського, 29.

Суд пропонує відповідачу подати докази по справі, у разі відсутності 
справа буде заслухана без його участі.

Суддя В. М. Веселов

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає як відповідача Вла-
сенка Сергія Тофіковича по цивільній справі № 425/1182/17; № 2/425/359/17 
за позовом Прокопенка Андрія Михайловича до Власенка Сергія Тофіковича 
про визнання особи такою, що втратила право користування житловим при-
міщенням, у судове засідання, яке відбудеться 5 липня 2017 року о 09 год.  
30 хв. у приміщенні Рубіжанського міського суду.

У разі неявки відповідача в судове засідання, суд розглядатиме справу без 
вашої участі згідно зі ст. 169 ЦПК України.

Адреса суду: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.
Суддя О. Ш. Мирошникова

Печерський районний суд м. Києва викликає Сулименко Олександру 

Олександрівну як відповідачку в судове засідання по цивільній справі за 

позовом Семенова Олександра Георгійовича до Сулименко Олександри 

Олександрівни про розірвання шлюбу, яке відбудеться 10 серпня 2017 

року о 12 год. 30 хв. за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-а, каб. 12.

Суддя Л. І. Цокол
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ФОТОФАКТ

ЗОЛОТІ РУКАВИЧКИ. 
Тріумфальною перемогою 
для української боксерської 
команди завершився 42-й 
чемпіонат Європи, що йо-
го приймав харківський СК 
«Локомотив». За підсумка-
ми змагань «синьо-жовта» 
збірна посіла першу сходин-
ку в командному заліку. На 
рахунку наших боксерів — 
три «золота», «срібло» та 
дві «бронзи». Першу наго-
роду найвищого ґатунку для 
України здобув Юрій Шес-
так. У фіналі вагової катего-
рії до 64 кг наш співвітчиз-
ник переміг росіянина Габіля 
Мамедова.

Титул чемпіона Європи у 
ваговій категорії до 75 кг ви-
боров Олександр Хижняк. У 
вирішальному поєдинку пол-
тавський боксер здобув без-
компромісну перемогу над 
представником Азербайджа-
ну Кямраном Шахсуварли.

Третю найвищу нагоро-
ду континентальної першо-
сті до медальної скарбнички 
поклав Віктор Вихрист. Од-
ноголосним рішенням суддів 
5:0 на користь українця за-
вершилась фінальна зустріч 
з представником Туманно-
го Альбіону спаринг-партне-
ром Ентоні Джошуа Фрейзе-
ром Кларком у ваговій кате-
горії 91+.

Микола Буценко став сріб-
ним призером домашньо-
го європейського чемпіона-
ту у ваговій категорії до 56 
кг. Євген Барабанов (69 кг) 
та Дмитро Замотаєв (52 кг) 
піднялися на третю сходинку 
п’єдесталу.

«Спортивна Європа вже в 
Україні, а ми у ній справжня 
європейська нація перемож-
ців», — зазначив, коменту-
ючи успіх, міністр молоді та 
спорту Ігор Жданов.

Високий рівень україн-
ських спортсменів визнала 
й суддівська комісія турніру, 
назвавши Олександра Хиж-
няка кращим боксером кон-
тинентальної першості.

Попереду у наших спортс-
менів — світова першість у 
Гамбурзі.

Тернопільські випускники 
вдягнули вишиванки

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ГАРНО Й ПАТРІОТИЧНО. Минулої суботи центральними вули-
цями Тернополя традиційною урочистою ходою пройшли 1173 ви-
пускники загальноосвітніх шкіл. 73 з них разом з атестатами отри-
мали золоті, а 44 — срібні медалі. Свято «Випускник» — це ще й 
демонстрація численних костюмів, суконь, іншої оздоби. Дев’ять ро-
ків тому міська влада вирішила заохотити юнаків і дівчат до викорис-
тання національних атрибутів, символів під час урочистих подій. Тоді 
міськвиконком оголосив конкурс на краще вишите вбрання, аби пре-
міювати випускників шкіл, які прийдуть з власної волі на випускний 
захід в українському одязі. Таке творче та патріотичне змагання се-
ред одинадцятикласників триває й донині. Техніку виконання та ори-
гінальність пошиття одягу оцінює конкурсна комісія. Нинішнього року 
в конкурсі на кращий український вишитий костюм вирішили позма-
гатися 18 випускників. Восьмеро з них стали переможцями в різних 
номінаціях. Грошові винагороди у розмірі тисячу гривень їм урочисто 
вручили на загальноміському святі «Випускник-2017». 

Суперкубок Захисника 
виграв «Зеніт» 

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

БЛАГОДІЙНІСТЬ. Минулої суботи на столичному стадіоні «Обо-
лонь Арена» зійшлися володар Кубка Захисника — СК «Дніпро-1», 
створений добровольцями, які 2014 року пішли захищати Україну на 
сході, та володар Кубка АТО — ФК «Зеніт» (м. Золотоноша, що на 
Черкащині). Вони розіграли Суперкубок Захисника України з фут-
болу. Благодійний матч задля допомоги дітям-переселенцям зі сходу 
України організували Федерація футболу, ІА «Центр новин» та Бла-
годійний фонд «Розвиток футболу України». Переможця в цій друж-
ній, хоча й затятій грі, виявила лише серія післяматчевих пенальті. 
Основний час завершився з рахунком 1:1. Спочатку у воротах дні-
прян розписався Сергій Шестак, а потім м’яч у відповідь провів Олек-
сандр Белошапка. У серії 11-метрових ударів інтрига зберігалася до 
останнього удару, коли завдяки сталевим нервам голкіпер «Зеніта» 
Антон Дібров парирував м’яч, спрямований у центр воріт.

Україна і Китай дружитимуть університетами
Оксана ГОЛОВКО, 
«Урядовий кур’єр»

ОСВІТА МАЙБУТНЬОГО. 
Україна та КНР розвивати-
муть олімпіади з мов, збіль-
шуватимуть обмін студента-
ми та сприятимуть відкрит-
тю програм подвійних ди-
пломів. Такий підсумок за-
сідання підкомісії з питань 
співробітництва в галузі 
освіти між Україною та КНР, 
яка днями затвердила План 
першочергових заходів що-
до розвитку українсько-ки-
тайського співробітництва в 
галузі освіти на 2017—2019 
роки. На засіданні у примі-
щенні Київського національ-
ного університету імені Та-
раса Шевченка особливу 
увагу було зосереджено са-
ме на міжуніверситетській 
співпраці.

«Розвиток відносин між уні-
верситетами дуже важливий. 
За 5 років після проведення 
останньої підкомісії відносини 
між нашими університетами 
значно поглибилися, і це ви-
гідно обом сторонам. Україна 
має міцний фундамент і нау-
кові школи, що займають пер-
ші місця у світі, а університе-
ти КНР останнім часом добре 
проявляють себе у сфері ін-
новацій. Думаю, поглиблення 
таких зв’язків буде взаємови-
гідним», — повідомив міністр 
освіти КНР Чен Баошенг.

А його українська колега 
Лілія Гриневич наголосила на 
важливості синхронізації про-
грам між університетами для 
розвитку програм подвійних 
дипломів. Також сторони до-
мовилися про взаємне збіль-
шення кількості студентів для 
обміну зі 100 місць до 120.

У межах підкомісії від-
булось урочисте підписан-
ня угод про співробітництво 
між деякими китайськими та 
українськими вишами.

На засіданні йшлося та-
кож про пошук нових форм 
співпраці у галузі професій-
ної освіти та обмін досвідом 
у розробленні професійних 
стандартів.

Як повідомив заступник 
директора зі зв’язків з гро-
мадськістю «Хуавей Украї-
на» Віталій Матарикін, ком-
панія завершила оснащен-
ня другого класу авторизації 
інформаційної та мережевої 
академії Huawei в Київсько-
му національному універси-
теті імені Тараса Шевченка. 
Це дасть змогу вдвічі збіль-
шити кількість слухачів кур-
сів — до 100 осіб щорічно. У 
червні компанія надала без-

платні ваучери для складан-
ня іспитів в академії восьми 
студентам університету, які 
готуються до тестів. Також 
Україна цьогоріч вперше взя-
ла участь у глобальному про-
екті Huawei за інноваційни-
ми дослідженнями HIRP, ре-
зультати якого планують ого-
лосити у серпні. Компанія ви-
рішила розширити кількість 
українських вишів, які беруть 
участь в програмі «Насіння 
для майбутнього». 

Наступне засідання підко-
місії має відбутися в Пекіні 
у 2019 році, повідомляє офі-
ційний сайт МОН. Однак як-
що найближчим часом буде 
доопрацьовано двосторонню 
угоду про співпрацю в галу-
зі освіти між Україною і КНР, 
то, за словами Лілії Грине-
вич, буде організовано зу-
стріч для її підписання. 

ПОГОДА НА ЗАВТРА
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 28 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +10  +15 +26  +31 Черкаська +12  +17 +26  +31
Житомирська +10  +15 +26  +31 Кіровоградська +14  +19 +27  +32
Чернігівська +9  +14 +24  +29 Полтавська +12  +17 +25  +30
Сумська +8  +13 +23  +28 Дніпропетровська +15  +20 +27  +32
Закарпатська +16  +21 +29  +34 Одеська +16  +21 +29  +34
Рівненська +11  +16 +26  +31 Миколаївська +16  +21 +29  +34
Львівська +12  +17 +29  +34 Херсонська +18  +23 +29  +34
Івано-Франківська +11  +16 +29  +34 Запорізька +16  +21 +29  +34
Волинська +12  +17 +26  +31 Харківська +13  +18 +25  +30
Хмельницька +11  +16 +26  +31 Донецька +17  +22 +28  +33
Чернівецька +11  +16 +29  +34 Луганська +13  +18 +28  +33
Тернопільська +11  +16 +26  +31 Крим +15  +20 +28  +33
Вінницька +12  +17 +26  +31 Київ +13  +15 +28  +30
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Наступний номер «Урядового кур’єра» вийде 30 червня 2017 р.
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