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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

ВІВТОРОК, 18 ЛИПНЯ 2017 РОКУ №131 (6000)

ЦИФРА ДНЯ

Брюссель збільшив
квоти нашої продукції

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ. Рада Євросоюзу затвердила тимчасові
торговельні преференції для України, про що вказано у її прес-
релізі.

«Цим рішенням ми дозволяємо експортувати більше україн-
ських продуктів до ЄС, бо наш обов’язок — підтримувати Україну,
зміцнювати наші економічні й політичні зв’язки під час конфлікту,
що триває», — заявив міністр закордонних справ Естонії Свен
Міксер, країни, яка головує в ЄС. Преференції мають полегшити
доступ українських експортерів до ринку ЄС з огляду на складну
економічну ситуацію й зусилля економічних реформ, що здійснює
Україна, йдеться в заяві. Торговельні преференції набудуть чин-
ності до кінця вересня, їх застосовуватимуть протягом трьох ро-
ків.

Рішення надати Україні додаткові торговельні преференції Єв-
ропарламент підтримав ще 4 липня. Квоти на деяку українську
продукцію було збільшено й визначено в таких обсягах: мед —
2,5 тисячі тонн, томати оброблені — 3 тисячі тонн, пшениця — 65
тисяч тонн, кукурудза — 625 тисяч тонн, ячмінь — 325 тисяч тонн.

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Українці на собі

відчули ту загрозу миру
в Європі та в усьому

світі, яка генерується з
Кремля — зі столиці

країни, яку свого часу
Рональд Рейган назвав

імперією зла».
Президент про повернення на порядок денний 
питання ПДЧ з НАТО й наближення ЗСУ 
до стандартів Альянсу
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Гривня міцна 
і  пишається собою

ФІНАНСИ. Курс нацвалюти може залишитися на такому
самому рівні ще протягом місяця-півтора

12,320 млрд м3

природного газу перебувають нині у
вітчизняних підземних сховищах. Це на

3,3% більше, ніж минулого тижня   

Кіно без рамок
ПОДІЯ. У національному конкурсі Одеського кінофестивалю стало більше фільмів і грошей

Іван ШЕВЧУК,  
«Урядовий кур’єр»

Коли фестиваль  уже восьмий,
а ти писав про попередні сім,

то часом здається, що розповідь
про нього не менш як на полови-
ну можна скласти з фрагментів
колишніх репортажів. Про ярма-

рок марнот на червоній доріжці й
несмак істеблішменту писалося
щороку з незначними варіація-
ми. Про дефіцит кінозірок пер-
шої величини — так само. А з
2014 року — про майже повну їх
відсутність. Але сьогодні не хо-
четься про те, чому й на 8-й рік
Одеса так і не стала Каннами чи

Берлінале. Тут, гадаю, все зрозу-
міло. Хочеться про те, що попри
брак коштів і стабільності, Оде-
ський Міжнародний кінофести-
валь як справа жива, цікава і
потрібна розвивається і зміню-
ється завдяки креативності орга-
нізаторів, відгукуючись на
виклики часу. 

Цьогоріч можемо сказати, що
фестиваль стає... більш україн-
ським. Тут утримався б від над -
мірного захоплення, бо схоже на
те, що в цьому питанні маємо
справу з імпортозаміщенням. Не
завжди вдається переконати зі-
рок світового кінематографа, що в
Україні й Одесі зокрема достат-

ньою мірою безпечно. Незадовго
до відкриття заходу радикали по-
чали роздмухувати скандал до-
вкола висловлювання президента
фестивалю Вікторії Тігіпко про
те, що закордонні знамени-
тості не їдуть, бо їхні агенти
бояться «громадянської»
війни в Україні. 5
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ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України «Про
перерозподіл деяких видатків державного бюджету,
передбачених Державному агентству автомобільних
доріг на 2017 рік, та внесення змін до деяких актів
Кабінету Міністрів України»3

РОКОВИНИ

Найкращим
меморіалом жертвам
рейсу МН17 стане
трибунал над
злочинцями

Ще є час купити валюту за вигідною ціною
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ДОКУМЕНТИ

У провадженні Троїцького районного суду Лу-
ганської області знаходяться матеріали клопотання  
№ 433/1011/17 Головного територіального управлін-
ня юстиції у Луганській області про визнання і на-
дання дозволу на примусове виконання на терито-
рії України рішення світового судді судової ділянки  
№ 2 м. Костомукши Республіки Карелія Російської 
Федерації від 24 березня 2017 року в частині стяг-
нення державного мита відносно Кравцова Володи-
мира Олексійовича.

Пропонуємо вам у місячний строк з дня опубліку-
вання цього оголошення подати можливі заперечен-
ня проти вищезазначеного клопотання.

Суддя Суський О. І.

Криничанський районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 53200, Дніпропетровська обл., смт Кринич-
ки, вул. Виконкомівська, 17) повідомляє, що по цивільній 
справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»:

07.07.2017 до Русін Іван Іванович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 52350, Дніпропетровська обл., Криничан-
ський р-н, с. Кудашівка, вул.Жовтнева, буд. 34) справа 
№ 178/624/17, суддя Лісняк В. В.

Було ухвалено заочне рішення, позовна вимога задо-
волена повністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що за-
очне рішення може бути переглянуто шляхом подання 
заяви протягом десяти днів з дня опублікування цього 
оголошення.

У провадженні Троїцького районного суду Луганської 
області знаходяться матеріали клопотання Головного те-
риторіального управління юстиції у Луганській облас-
ті про визнання і надання дозволу на примусове вико-
нання на території України рішення Острогозького ра-
йонного суду Воронезької області Російської Федерації 
від 17 травня 2016 року про спонукання Бурилова Васи-
ля Михайловича виставити земельну ділянку на продаж 
(№433/1012/17).

Пропонуємо Бурилову Василю Михайловичу у місяч-
ний строк ознайомитися з матеріалами зазначеного кло-
потання у Троїцькому районному суді Луганської області 
та подати можливі заперечення проти цього клопотання.

Суддя Суський О. І.

Апеляційний суд Львівської області (адреса суду: 79008, 
Львівська обл., м. Львів, пл. Соборна, 7) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться  24.07.2017 
о 10:30 до Царенко  Віктор Анатолійович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 80100, Львівська обл., м. Червоноград,  
вул. Мазепи, буд. 20, кв. 25) справа № 459/3341/16, суддя 
Павлишин О. Ф.

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.

Бородянський районний суд Київської області по ци-
вільній справі за позовом Олейнікова Геннадія Володи-
мировича до Чорноуська Анатолія Олексійовича, третя 
особа — Чорноусько Наталія Валентинівна, про визна-
ння батьківства, виключення відомостей про особу як 
батька з актового запису про народження дитини, ви-
кликає до суду (адреса: Київська область, смт Бородян-
ка, вул. Центральна, 315) Чорноуська Анатолія Олексійо-
вича, який проживав за останньою відомою суду адре-
сою: вул. Паркова, 2, кв. 3, смт Немішаєве, як відповіда-
ча на 27 липня 2017 року о 12 годині 00 хвилин.

У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсут-
ності.

Суддя Міланіч A. M.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Кучер Роман Костянтинович, 

14.09.1985 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 
297-5 КПК України викликається 26 липня 2017 року 
о 10.00 год. до старшого слідчого в ОВС Головного 
слідчого управління Генеральної прокуратури Укра-
їни Рашка М. М. за адресою: м. Київ, вул. Москов-
ська, 8, корп. 24, каб. № 314 (тел.: 044-200-67-86), 
для проведення слідчих та процесуальних дій за йо-
го участю як підозрюваного у кримінальному прова-
дженні № 42012000000000223 від 13.12.2012 р. за  
ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Кучер Костянтин Антонович, 

12.05.1961 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 
297-5 КПК України викликається 25 липня 2017 року 
о 10.00 год. до старшого слідчого в ОВС Головного 
слідчого управління Генеральної прокуратури Укра-
їни Рашка М. М. за адресою: м. Київ, вул. Москов-
ська, 8, корп. 24, каб. № 314 (тел.: 044-200-67-86), 
для проведення слідчих та процесуальних дій за йо-
го участю як підозрюваного у кримінальному прова-
дженні № 42012000000000223 від 13.12.2012 р. за  
ч. 5 ст. 191 КК України.

Козятинський міськрайонний суд Вінницької обл. (адреса 
суду: 22100, Вінницька обл., м. Козятин, вул. Грушевського, 
64) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться 26.07.2017 о 09:00 до Лукашевич Володимир Ва-
лерійович (останнє відоме місце реєстрації: 22109, Він-
ницька обл., м. Козятин, вул. Леніна, буд. 17, кв. 120) справа  
№ 133/590/17, суддя Сєчко В. Л.

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.

Новогродівський міський суд Донецької області (85483, 
Донецька область, м. Новогродівка, вул. Риночна, 110) роз-
глядає цивільну справу за позовом Долгополової Тетяни Во-
лодимирівни до Захарова Євгена Сергійовича про позбав-
лення батьківських прав.

Відповідач у справі Захаров Євгеній Сергійович (зареє-
стрований за адресою: 85483, Донецька область, місто Но-
вогродівка, вул. Артема, 4) викликається на 24.07.2017 ро-
ку о 10 год. 00 хв. до суду в каб. №6, для участі у розгля-
ді справи.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову. У випадку неприбуття відповідач повинен повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справу буде розглянуто в 
його відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Грідяєва М. В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, буд. 39А) розглядає кримінальне провадження (справа  
№ 227/1059/17) за обвинуваченням Гільванової Нурії Загірів-
ни, 28 березня 1982 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни.

Обвинувачена Гільванова Нурія Загірівна, 28 березня 1982 
року народження, що мешкає за останньою відомою адресою: 
Донецька область, м. Харцизьк, вул. Зарічна, буд. 252, кв. 29, 
викликається на 24 липня 2017 року о 10 год. 00 хв. до Добро-
пільського міськрайонного суду Донецької області, кабінет 
№7, для участі у підготовчому судовому засіданні по кримі-
нальному провадженню. Головуючий суддя Тимофєєва Г. Л., 
судді Корнєєва В. В., Хоменко Д. Є.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивіль-
ну справу за позовною заявою Єрошенка Сергія Миколайови-
ча до Єрошенко Лідії Володимирівни про розірвання шлюбу.

Відповідачка по справі 219/5539/17 — Єрошенко Лідія Во-
лодимирівна, 6 лютого 1973 року народження, проживає за 
адресою, вказаною в позовній заяві: Донецька область, м. 
Єнакієве, вул. Чубаря, 63, викликається на 24 липня 2017 ро-
ку о 09 годині 30 хвилин до суду, для участі в розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачці по справі пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповіда-
чки, вона повинна повідомити суд про причину неявки, інакше 
справа буде розглянута в її відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження №233/1930/17 за об-
винуваченням Новікова М.В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 
КК України, Морозова В.В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК 
України. Обвинувачені Новіков Максим Вікторович, 07.05.1984 
р.н., останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Чайкіної, 
12/52; Морозов Василь Володимирович, 07.10.1966 р.н., остан-
нє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Краснофлотська, 
88а/10, викликаються до суду на 09.00 год. 24 липня 2017 року 
(корп. № 2, каб. №18), для участі в судовому засіданні. Ухилен-
ня від явки на виклик суду обвинуваченими та оголошення їх у 
міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здій-
снення спеціального досудового розслідування чи спеціального 
судового провадження.

Суддя А. І. Міросєді

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

Приморський районний суд м.Одеси (адреса су-
ду: 65110, Одеська обл., м. Одеса, вул.Балківська, 
33) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк, про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться  19.07.2017 о 14:45 
до Русскіх Олександр Сергійович (останнє відоме 
місце реєстрації: 65000, Одеська обл., м. Одеса,  
вул. Маршала Говорова, буд. 11а, гурт., кв. 4) спра-
ва № 522/20712/16-ц, суддя Ільченко Н. А.

      У разі неявки відповідача у призначений час 
або неповідомлення про причини неявки справа 
буде розглянута за його  відсутності за наявними 
доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.  З опу-
блікуванням цього оголошення відповідач по спра-
ві вважається належним чином повідомленим про 
час, день та місце проведення судового засідання.

Бучацький районний суд Тернопільської обл. 
(адреса суду: 48400, Тернопільська обл., м. Бу-
чач, вул. Міцкевича, 11) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся  15.08.2017 об 11:30 до Овчар Ольга Іванів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 76000, Івано-
Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Тисме-
ницька, буд. 240, кв. 48) справа № 344/14317/16-ц, 
суддя Федорончук В. Б.

      У разі неявки відповідача у призначений час 
або неповідомлення про причини неявки справа 
буде розглянута за його  відсутності за наявними 
доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.  З опу-
блікуванням цього оголошення відповідач по спра-
ві вважається належним чином повідомленим про 
час, день та місце проведення судового засідання.

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

ТБ «СТАТУС ЕКСПЕРТ»

Номер лоту: Q81826b12059-Q81826b12060
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (нежитлова), основні засоби
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: 04.08.2017 
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аук-

ціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
Детальна інформація щодо лоту http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/15393-04082017

ТБ «ПЕРША УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА «УКРАЇНА»
Номер лоту: Q81926b12061-Q81926b12066
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (нежитлова, житлова), основні засоби
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /електронно-
го аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 04.08.2017 
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аук-

ціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
Детальна інформація щодо лоту http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/15502-04082017-5709

ТOB «ІНВЕСТБУД 2000» повідомляє про проведен-
ня загальних зборів учасників. Збори планується про-
вести 23.08.2017 року, початок реєстрації учасників або 
їх представників о 08 год. 45 хв., закінчення реєстрації 
учасників або їх представників о 08 год. 55 хв. Початок 
загальних зборів учасників о 09 год. 00 хв. Збори відбу-
дуться за адресою: м. Житомир, вул. Новий бульвар, 7, 
перший поверх, оф. 1.39.

Порядок денний:
1.  Обрання голови та секретаря загальних зборів учасни-

ків.
2.  Затвердження річного фінансового звіту та балансу То-

вариства за 2016 рік.
3.  Розгляд питання про зменшення Статутного капіталу 

Товариства.
4.  Розгляд питання про затвердження нового розподілу 

часток у Статутному капіталі Товариства.
5.  Розгляд питання про затвердження нової редакції Ста-

туту Товариства.
6.  Розгляд питання про надання повноважень для реє-

страції нової редакції Статуту Товариства.
Ознайомитися з документами, які стосуються питань, що 

внесені до порядку денного загальних зборів, ви можете за 
адресою: м. Житомир, провулок Меблевий, будинок 3-а. 

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду До-
нецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження  
№ 4201505000000046 (номер справи 1-кп/243/46/2017) за 
обвинуваченням Сталенного Владислава Юрійовича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької 
області Хаустова Т.А. викликає обвинуваченого Сталенно-
го Владислава Юрійовича, який зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Перемоги, будинок  
№ 162, квартира № 47, у судове засідання, яке відбудеться 
20 липня 2017 року о 09 годині 30 хвилин у залі судового за-
сідання № 19.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіж-
ний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за ви-
кликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, 
призначає дату нового засідання і вживає заходів до забез-
печення його прибуття до суду. Суд також має право поста-
новити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про 
накладення на нього грошового стягнення в порядку, перед-
баченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеці-
альне судове провадження.

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться за 
адресою: вул. Консульська, 64, м. Бердянськ, 20 липня 2017 
року о 09.00 годині буде проведено судове засідання у ци-
вільній справі № 310/3624/17 за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Державний ощадний банк України» в 
особі філії – Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» 
до Бідака Дмитра Вікторовича про стягнення заборгованос-
ті за кредитом.

Суд викликає Бідака Дмитра Вікторовича як відповідача.
Явка відповідача до суду обов’язкова. У разі неявки від-

повідача в судове засідання воно буде проведене за наяв-
ними матеріалами.

Суддя О.М. Вірченко

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає 
Бродяного Олександра Володимировича, як відповідача в 
цивільній справі за номером провадження №2/323/567/17, 
справа №323/1528/17 за позовом ПАТ «Державний ощадний 
банк України» в особі філії – Донецьке обласне управління 
AT «Ощадбанк» до Бродяного Олександра Володимирови-
ча про стягнення заборгованості, яке призначено до розгля-
ду о 09 год. 00 хв. 19 липня 2017 року в приміщенні суду за 
адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Йохана Янцена  
(К. Маркса), 27а, каб. №14.

Суддя Мінаєв М.М.

Вінницький міський суд Вінницької області викликає Не-

пийводу Олександра Миколайовича на 08.09.2017 року о  

10 год. 30 хв. та на 11.09.2017 року о 10 год. 00 хв. у зал су-

дового засідання № 3, суддя Бар’як А.С., на розгляд справи 

за позовом Публічного акціонерного товариства Комерцій-

ний банк «Приватбанк» до Непийводи Олександра Микола-

йовича про стягнення заборгованості.

Васильківський міськрайонний суд Київської області ви-
кликає Островського Віктора Юрійовича в судове засідання 
як відповідача за позовом Вернигори М.В. про позбавлення 
батьківських прав, яке призначено на 19 липня 2017 року о 
10.30 год. і відбудеться за адресою: м. Васильків, Київська 
область, вул. Шевченка, 8, суддя Корнієнко С.В.

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

важних причин, засідання буде проведено у вашу відсут-
ність, а відповідно до ч. 9 статті 74 ЦПК України з опубліку-
ванням оголошення про виклик, відповідач вважається пові-
домленим про час і місце розгляду справи.

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

ПОСТАНОВА 
від 12 липня 2017 р. № 501 

Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 7 березня 2012 р. № 238
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2012 р. № 238 «Про 

затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюдже-
ті для здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист 
прав споживачів» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 23, ст. 882; 2016 р., № 73, ст. 
2457) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 12 липня 2017 р. № 501

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2012 р. № 238

1. У назві та пункті 1 постанови слова «здійснення державного контролю за до-
держанням законодавства про захист прав споживачів» замінити словами 

«проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експерти-
зи під час здійснення державного контролю (нагляду)».

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист 
прав споживачів, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві Порядку слова «здійснення державного контролю за додержанням 
законодавства про захист прав споживачів» замінити словами «проведення ла-
бораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здій-
снення державного контролю (нагляду)»;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті за програмою «Проведення лабораторних випробувань, 
вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контро-
лю (нагляду)» (далі – бюджетні кошти).»;

3) у пункті 2:
абзац другий викласти в такій редакції:
«проведення лабораторних та інструментальних досліджень, випробувань, 

вимірювань та незалежної експертизи для здійснення державного контролю 
(нагляду);»;

абзац третій виключити;
4) у пункті 4:
в абзаці другому слова «, що провадять діяльність у сфері торгівлі і послуг, 

зокрема у підприємств ресторанного господарства, для проведення незалежної 
експертизи (випробувань) їх якості та безпеки» виключити;

в абзаці третьому слово «продукції» виключити;
абзац четвертий після слова «продукції» доповнити словами «, у тому числі 

об’єктів санітарних заходів»;

абзац сьомий виключити;
доповнити пункт абзацами такого змісту:
«послуг з проведення лабораторних та інструментальних досліджень, ви-

пробувань, вимірювань, експертизи під час здійснення державного нагляду за 
дотриманням санітарного законодавства з метою забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення. 

Бюджетні кошти також спрямовуються на погашення бюджетної креди-
торської заборгованості, яка утворилася на початок бюджетного періоду, 
зобов’язання за якою взяті на облік органами Казначейства в установленому 
законодавством порядку.»;

5) пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. Держспоживслужба за погодженням з головним розпорядником бю-

джетних коштів здійснює розподіл бюджетних коштів, передбачених для про-
ведення:

незалежної експертизи (випробувань) якості та безпеки продукції, у тому 
числі об’єктів санітарних заходів, на підставі затверджених кошторисів та пла-
нів асигнувань загального фонду державного бюджету в розрізі її територіаль-
них органів пропорційно штатній чисельності таких органів у кожному регіоні;

лабораторних та інструментальних досліджень, випробувань, вимірювань, 
експертизи під час здійснення державного нагляду за дотриманням санітарно-
го законодавства з метою забезпечення санітарного та епідемічного благопо-
луччя населення, на підставі затверджених кошторисів та планів асигнувань за-
гального фонду державного бюджету в розрізі її територіальних органів пропо-
рційно кількості населення та об’єктів нагляду у сфері санітарного законодав-
ства у кожному регіоні.».

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

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (суддя О. О. Наумик) викликає в судове засі-
дання, яке відбудеться 22 серпня 2017 року о 08.30 
годині за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоно-
сова, 157, корп. 2, каб. 19, як відповідачів по спра-
ві за позовом Публічного акціонерного товариства 
«УкрСиббанк» до Зінова Павла Івановича, Пугачо-
вої Ольги Василівни, Лендьєл Олексія Володимиро-
вича, Зінової Ганни Борисівни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

– Пугачова Ольга Василівна, 83096, Донецька об-
ласть, м. Макіївка, вул. Матросова, 9/1;

– Зінова Ганна Борисівна, 85110, Донецька об-
ласть, м. Костянтинівка, вул. Молокова, 8.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази на їх підтвердження. 
У разі неявки відповідачів у судове засідання справа, 
згідно з вимогами ЦПК України може бути розгляну-
та за їхньої відсутності.

Славутський міськрайонний суд Хмельницької об-
ласті по цивільній справі за позовом Ліхачьової Ле-
сі Василівни до Панасюк Тамари Іванівни про припи-
нення права власності на частку в спільному майні, 
визнання права власності та виплату грошової ком-
пенсації, вирішив: припинити право власності Пана-
сюк Тамари Іванівни на 48/100 частин будинковоло-
діння по пров. Новомісному, 19 в м. Славута, стяг-
нувши на її користь з Ліхачьової Лесі Василівни вар-
тість 48/100 частини даного будинковолодіння в су-
мі 2 113, 92 грн, які знаходяться на депозитному ра-
хунку територіального управління Державної судової 
адміністрації України в Хмельницькій області.

Визнати за Ліхачьовою Лесею Василівною пра-
во власності на 48/100 частин будинковолодіння по 
пров. Новомісному, 19 в м. Славута.

Суддя Маршал І. М.

П’ятихатський районний суд Дніпропетровської області 
викликає в судове засідання відповідача Симинковича Юрія 
Миколайовича по цивільній справі №190/438/17, проваджен-
ня №2/190/306/17 за позовною заявою Черкасової Оксани 
Дмитрівни в інтересах малолітньої Даниш Тетяни Юріївни до 
Симинковича Юрія Миколайовича, третя особа — Орган опі-
ки та піклування – виконавчий комітет Жовтоводської місь-
кої ради Дніпропетровської області, про позбавлення бать-
ківських прав. Судове засідання відбудеться 27 липня 2017 
року о 09 год. 00 хв. у приміщенні П’ятихатського районно-
го суду Дніпропетровської області за адресою: 52100, Дні-
пропетровська область, м. П’ятихатки, вул. Шевченка, 114, 
зал судових засідань №1, під головуванням судді Семенни-
кова О. Ю. Явка до суду обов’язкова. Роз’яснюємо, що відпо-
відно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням оголошен-
ня про виклик, відповідач вважається повідомленим про час 
та місце розгляду справи і в разі неявки відповідача в судо-
ве засідання, справа буде розглянута за наявними матеріала-
ми за його відсутності.

Вінницький міський суд Вінницької області викли-
кає обвинуваченого Смірнова Максима Борисовича, 
14.12.1986 року народження, уродженця АР Крим Біло-
гірського району, с. Ароматне, зареєстрованого за адре-
сою: АР Крим, Білогірський район, с. Ароматне, вул. Мо-
лодіжна, 40, який проживає за адресою: АР Крим, м. Єв-
паторія, вул. Огородницька, 23/2, у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 24.07.2017р. об 11 год. 00 хв. у 
залі судового засідання № 19, по вул. Грушевського, 17, 
що в м. Вінниці, по кримінальному провадженню по об-
винуваченню Смірнова М.Б. у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 1 ст. 111. ч. 1 ст. 408 КК України.

Явка обвинуваченого Смірнова Максима Борисовича 
в зазначене судове засідання обов’язкова. В разі немож-
ливості з’явитися до суду, просимо повідомити про при-
чини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі  
головуючого судді Шлапака Д. О., суддів: Вохмінової О. С., 
Волошина С. В.

Повістка про виклик до суду по кримінальному провадженню
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Доне-

цької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 
2) знаходяться кримінальні провадження № 42016221320000110 
(номер справи 1-кп/243/239/2017) за обвинуваченням Тол-
стих Артема Євгенійовича за підозрою у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України,  
№ 42016221320000102 (номер справи 1-кп/243/240/2017) за 
обвинуваченням Яремка Сергія Володимировича за підозрою 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 
258-3 ч. 1 КК України, № 42017050000000111 (номер справи 
1-кп/243/414/2017) за обвинуваченням Журавльова Максима Єв-
геновича за підозрою у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області 
Гусинський М.О. викликає:

Обвинуваченого Толстих Артема Євгенійовича, 18.04.1985 
р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: Донецька об-
ласть, м. Слов’янськ, вул. Свободи, буд. 13, кв. 3, у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 25 липня 2017 року о 14 годи-
ні 00 хвилин.

Обвинуваченого Яремка Сергія Володимировича, 12.09.1980 
р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: Донецька об-
ласть, м. Слов’янськ, вул. Марапульця, буд. 54, у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 25 липня 2017 року о 13 годи-
ні 30 хвилин.

Обвинуваченого Журавльова Максима Євгеновича, 02.07.1985 
р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: Донецька об-
ласть, м. Горлівка, вул. Жукова, буд. 6, кв. 59, у підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 25 липня 2017 року о 14 годині 30 
хвилин за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2, зала судового засідання № 12.

Якщо обвинувачені, до яких не застосовано запобіжний захід 
у вигляді тримання під вартою, не прибудуть за викликом у судо-
ве засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату но-
вого засідання і вживає заходів до забезпечення їх прибуття до 
суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід обви-
нувачених та/або ухвалу про накладення на них грошового стяг-
нення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України та 
здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя М. О. Гусинський 

Селидівський міський суд Донецької області повідомляє, 
що на підставі ухвали Селидівського міського суду Донецької 
області від 16.06.2017 року по кримінальному провадженню  
№ 42016050000001064 відносно Трубіцина Ігоря Івановича, 
який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України постановлено здійснювати спеціальне судо-
ве провадження.

Ухвалою Селидівського міського суду Донецької об-
ласті від 16.06.2017 року по кримінальному провадженню  
№ 42016050000001064 відносно Трубіцина Ігоря Івановича, 
який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України призначено підготовче судове засідання на 
24.07.2017р. о 8 годині 40 хвилин.

Селидівський міський суд Донецької області здійснює виклик 
до суду, який розташовано за адресою: м. Селидове, вул. Пушкіна, 
4 (тел.: 06237-7-22-24) Трубіцина Ігоря Івановича, останнє відоме 
місце проживання якого: м. Донецьк Донецької області, вул. Що-
рса, 166, який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України, для участі у підготовчому судовому засі-
данні по кримінальному провадженню № 42016050000001064, яке 
відбудеться 24.07.2017р. о 8 годині 40 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масо-
вої інформації, обвинувачений вважається належним чином озна-
йомлений з її змістом.

У разі неприбуття Трубіцина І. І, до суду за викликом без поваж-
них причин, на нього може бути накладено грошове стягнення в 
розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів 
мінімальної заробітної плати, або застосовано привід, або здійсне-
но спеціальне судове провадження.

Суд роз’яснює, що поважними причинами, через які особа мо-
же не з’явитися на виклик згідно ст. 138 КПК України є: 1) затри-
мання, тримання під вартою або відбування покарання; 2) обме-
ження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рі-
шення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові по-
дії, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність осо-
би у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відря-
дження, подорожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в за-
кладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за 
умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть 
близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйоз-
на загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки 
про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють 
з’явлення особи на виклик.

Трубіцину І.І. обов’язково необхідно заздалегідь повідомити 
про неможливість з’явитись до суду.

Суддя З. М. Коліщук

У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 22016240000000002 (номер спра-
ви 1-кп/243/466/2017) за обвинуваченням Олєйні-
кової (Станіславської) Ірини Вадимівни, у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Кузнецов Р. В. викликає обвинувачену 
Олєйнікову (Станіславську) Ірину Вадимівну, яка за-
реєстрована за адресою: Харківська область, м. Хар-
ків, вул. Сочинська, будинок № 73, квартира № 7, у 
підготовче судове засідання, яке відбудеться 27 лип-
ня 2017 року о 10 годині 00 хвилин у залі судового 
засідання № 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.

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. 
Банкова (Радянська), буд. 39а) розглядає цивіль-
ну справу за позовом Надич Ганни Іванівни до Хар-
цизької міської ради про визнання права власності 
на спадкове майно, третя особа: Перша Харцизька 
державна нотаріальна контора, представник позива-
ча: Семашко Дмитро Миколайович.

Харцизька міська рада, яка знаходиться за адре-
сою: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Красноз-
наменська, 87-а, та Перша Харцизька державна но-
таріальна контора, яка знаходиться за адресою: До-
нецька область, м. Харцизьк, м-н Металургів, 10, ви-
кликаються до суду як відповідач та третя особа по 
цивільній справі за позовом Надич Ганни Іванівни до 
Харцизької міської ради про визнання права влас-
ності на спадкове майно, третя особа: Перша Хар-
цизька державна нотаріальна контора, представник 
позивача: Семашко Дмитро Миколайович.

Судове засідання відбудеться 25 липня 2017 ро-
ку о 14.00 год. у приміщенні суду за адресою: До-
нецька область, м. Добропілля, вул. Банкова (Радян-
ська), 39а.

У разі неявки відповідача та третьої особи до су-
ду справу буде вирішено на підставі наявних у ній да-
них чи доказів.

Суддя А. М. Левченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті повідомляє, що за адресою: Донецька область, 
м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 204, 24 липня 2017 ро-
ку о 10.30 годині відбудеться підготовче судове засі-
дання у кримінальному провадженні за обвинувачен-
ням Гнеся Романа Анатолійовича, Штепи Олександра 
Сергійовича, Полякова Євгена Олександровича, Ха-
ритоненка Анатолія Олександровича, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. В підготовче судове засідан-
ня викликаються обвинувачені: Гнесь Роман Анато-
лійович (зареєстрований за адресою: Донецька обл., 
м. Бахмут, вул. Коцюбинського, 7, останнє відоме 
фактичне місце проживання: Донецька обл., м. Бах-
мут, вул. Ювілейна, 28/45), Штепа Олександр Сергі-
йович (зареєстрований за адресою: Донецька обл., 
м. Бахмут, вул. Загородня, 87, останнє відоме фак-
тичне місце проживання: Донецька обл., м. Бахмут, 
вул. Ювілейна, 38/17), Поляков Євген Олександро-
вич (зареєстрований та фактично проживає за адре-
сою: Донецька обл., м. Бахмут, вул. Ювілейна, 46/44), 
Харитоненко Анатолій Олександрович (зареєстрова-
ний за адресою: Донецька обл., м. Бахмут, 1-й пров. 
Пушкіна, 1, останнє відоме фактичне місце прожи-
вання: Донецька обл., м. Бахмут, вул. Красноармій-
ська, 38/19) В разі неможливості з’явитись до су-
ду просимо повідомити про причини неможливості 
прибуття в судове засідання. Справу розглядає коле-
гія суддів у складі головуючого судді Медінцевої Н. М., 
членів колегії — Любчик О. В., Дубовик Р. Є.

Біловодський районний суд Луганської облас-
ті викликає відповідача у цивільній справі за позо-
вом Мартинової Олени Олександрівни до Ровеньків-
ської міської ради Луганської області (м. Ровеньки, 
Луганська область), заінтересована особа — Шоста 
Одеська державна нотаріальна контора, про визна-
ння права власності на спадкове майно.

Судове засідання відбудеться о 09 годині 30 хви-
лин 29 серпня 2017 року в приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Бориспільський міськрайонний суд Київської об-
ласті повідомляє, що 26.07.2017р. о 14.00 год. від-
будеться розгляд справи № 359/5571/16-ц ПАТ КБ  
«Правекс-Банк» до Іванової Лідії Павлівни, Схіртла-
дзе Олександра Мурзатовича про стягнення забор-
гованості. Схіртладзе Олександру Мурзатовичу не-
обхідно з’явитися до Бориспільського міськрайон-
ного суду за адресою: м. Бориспіль, вул. Київський 
шлях,72, зал с/з № 10. У випадку неявки відповіда-
ча від якого не надійшло заяви про розгляд справи 
за його відсутності або якщо повідомлені ним причи-
ни неявки визнані неповажними, буде ухвалено зао-
чне рішення.

Суддя І. В. Муранова-Лесів

Пропонуємо спадкоємцям Пробийго-
лові Олександру Григоровичу, Пробий-
голові Володимиру Григоровичу та Ко-
рончевській Зор’яні Степанівні з’явитися 
в Шосту Львівську державну нотаріальну 
контору в найближчий термін, що знахо-
диться за адресою: місто Львів, проспект 
Червоної Калини, 109, для оформлення 
спадщини по спадковій справі померлої 
Корончевської Степанії Тимофіївни, 1920 
р.н., яка померла 07.10.2009 р.

Втрачену електронну  

перепустку UAB 262, 

дійсну до 01.09.2017 р., видану на 

ім’я Козлова  

Олександра Юрійовича, 

вважати недійсною.

Втрачені документи: оригінали уста-
новчих документів і печатки приватних 
підприємців:

1. ФОП Савка Сергій Степанович
2. ФОП Савка Степан Станіславович
3. ФОП Савка Галина Михайлівна
4. ФОП Іванова (Савка)

Мар’яна Степанівна, вважати їх  
недійсними.

Суднові реєстраційні документи 

на судно з бортовим  

реєстраційним номером 

«ОДА-1490-К»,  

судновласник — Константінов Д. В., 

вважати недійсними.

В провадженні Красноармійського міськрайонного суду Донецької області 
(85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20) знаходиться кримінальне проваджен-
ня відносно обвинуваченого Кіпки Володимира Анатолійовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ухвалою Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 4 трав-
ня 2017 року справу було призначено до судового розгляду на підставі обвину-
вального акта у кримінальному провадженні відносно обвинуваченого Кіпки Во-
лодимира Анатолійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке проводиться в порядку спеціального судово-
го провадження.

Обвинувачений Кіпка В.А., останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, Мар’їнський р-н, с. Луганське, вулиця Ушакова, 54, викликається 24 липня 
2017р. о 09 годині 00 хвилин до суду, каб. № 12, для участі в судовому засіданні.

Суддя І. І. Карабан

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. 
Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом Татарінцева Анатолія 
Олексійовича до Мухіної Ніни Миколаївни, Мухіна Андрія Євгеновича про визна-
ння осіб такими, що втратили право користування жилим приміщенням.

Відповідачка: Мухіна Ніна Миколаївна, останнє відоме місце реєстрації:  
м. Слов’янськ Донецької області, пров. Тельмана, буд. 80, викликається 28 липня 
2017 року о 14 год. 00 хв. до суду, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач: Мухін Андрій Євгенович, останнє відоме місце реєстрації:  
м. Слов’янськ Донецької області, пров. Тельмана, буд. 80, викликається 28 липня 
2017 року о 14 год. 00 хв. до суду, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У 
випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інак-
ше справа буде розглянута в їхню відсутність.

Суддя Кузнецов Р. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) розглядає цивільну справу № 219/8504/15-ц, 
2/219/12/2017 за позовною заявою Публічного акціонерного товариства  
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» до Федорова Андрія Вікторовича, Дани-
лової Людмили Григорівни, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на 
предмет спору Сільськогосподарське Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Ілюс» про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачка по справі: Данилова Людмила Григорівна (останнє відоме суду 
місце реєстрації за адресою: 87202, Донецька обл., Старобешівський р-н, с. Ста-
робешеве, вул. Садова, буд. 15-А) викликається 25 липня 2017 року о 10 годині 30 
хвилин до суду, каб. 301, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У 
випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причину неявки, 
інакше справа буде розглянута за її відсутності. 

Суддя Конопленко О. С.

Кобеляцький районний суд Полтавської області викликає Качур Ірину Васи-
лівну, зареєстровану проживаючою в м. Підгороднє, вул. Перемоги, 5 Дніпропе-
тровського району Дніпропетровської області, останнє відоме місце проживання:  
м. Дніпро, вул. Обухівська, 43, кв. 2 Дніпропетровської області, як відповідачку по 
цивільній справі за позовом Станіслав Оксани Олександрівни до Качур Ірини Васи-
лівни, Світлогірської сільської ради Кобеляцького району Полтавської області та 
Красненської сільської ради Кобеляцького району Полтавської області про вста-
новлення юридичного факту та визнання права власності.

Судове засідання відбудеться 6 вересня 2017 року о 10 годині 00 хвилин у при-
міщенні суду за адресою: м. Кобеляки, вулиця Шевченка, 16/25, Полтавська об-
ласть.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки, справу буде розглянуто за вашої від-
сутності. Відповідачка зобов’язана повідомити суд про причини неявки в судо-
ве засідання.

Суддя І. І. Омельченко

Ухвалою Куйбишевського районного суду Запорізької області від 20.03.2017 
року в справі № 319/85/17 постановлено здійснювати спеціальне судове про-
вадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням Хілухи В. П. у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 409, ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Суддя Куйбишевського районного суду Запорізької області Валігурський Г. Ю. 
викликає Хілуху Валерія Павловича, який народився 19.01.1991 року в с. Клубо-
чин Ківерцівського району Волинської області, зареєстрованого за адресою: вул. 
Ціолковського, 48, м. Ківерці Волинської області, до Куйбишевського районно-
го суду Запорізької області за адресою: 71001, Запорізька область, смт Більмак, 
вул. Центральна, 26а (тел. 06147 21358) як обвинуваченого для участі у судово-
му засіданні кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань за № 42016000000001767 від 07.07.2016 року, що відбудеть-
ся о 15.00 год. 24 липня 2017 року в залі засідань Куйбишевського районного су-
ду Запорізької області.

Ухвалою Куйбишевського районного суду Запорізької області від 21.03.2017 
року в справі № 319/7/17 постановлено здійснювати спеціальне судове прова-
дження у кримінальному провадженні за обвинуваченням Порохні В. М. у скоєнні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Куйбишевського районного суду Запорізької області Валігурський Г. Ю. 
викликає Порохню Володимира Миколайовича, який народився 13.11.1978 ро-
ку в м. Сніжне Донецької області, зареєстрований за адресою: вул. Чапека, 12,  
кв. 25, м. Сніжне Донецької області, проживаючого за адресою: вул. Брюсова, 17, 
кв. 11, м. Сніжне Донецької області, до Куйбишевського районного суду Запорізь-
кої області за адресою: 71001, Запорізька область, смт Більмак, вул. Центральна, 
26а (тел.(06147)21358) як обвинуваченого для участі у судовому засіданні кримі-
нального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№ 22016050000000206 від 29.09.2016 року, що відбудеться о 15.00 год. 7 серп-
ня 2017 року в залі засідань Куйбишевського районного суду Запорізької області.

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області викли-
кає Яцуна Олександра Олексійовича, 04.01.1985 року народження (останнє 
відоме місце проживання: 28000, Кіровоградська область, м. Олександрія, 
вул. Космодем’янської, буд. 31) як відповідача по справі за позовом Яцун 
Ілони Олексіївни до Яцуна Олександра Олексійовича про розірвання шлюбу. 
Судове засідання відбудеться 02.08.2017р. о 12.50 год. у приміщенні суду за 
адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 29/5, каб. 7.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки в судове засідання справу буде 
розглянуто за вашої відсутності. Відповідач зобов’язаний повідомити суд про 
причини неявки в судове засідання.

Суддя Ю. В. Рибалка

Нетішинський міський суд Хмельницької області (адреса: м. Нетішин, 
просп. Незалежності, 12) викликає в судове засідання, що відбудеться 24 
липня 2017 року о 09.00 год. фізичну особу-підприємця Лунгу Сергія Во-
лодимировича, останнє відоме місце проживання: м. Миколаїв, вул. Слобід-
ська, буд. 52, кв. 38, та представника ТзОВ «Слав’янський кредит», останнє 
відоме місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Колодязна, буд. 3А/1, як відпові-
дача у справі за позовом Клочка Ігоря Володимировича про захист прав спо-
живачів (головуючий у справі суддя Б. І. Базарник).

У випадку неявки відповідачів, справа буде розглянута на підставі наяв-
них у ній доказів.

В провадженні Ірпінського міського суду Київської області перебуває 

цивільна справа за позовом Чернієвського Олега Григоровича до Бом-

ка Андрія Миколайовича про стягнення заборгованості.

Суд викликає на 01.08.2017 року о 17.00 год. Бомка Андрія Микола-

йовича як відповідача по справі. Явка обов’язкова.

Суддя С. І. Оладько

Саратський районний суд Одеської області (68200, смт Сарата Одеської області, 

вул. Крістіана Вернера, 107, суддя Кожокар Т.Я.) викликає в судове засідання на 20 

липня 2017 року о 16 годині 30 хвилин відповідача Панчу Сергія Павловича, який за-

реєстрований: с. Новоселівка, вулиця Калініна, 30 Саратського району Одеської об-

ласті, по цивільній справі за позовом Панчу Олени Іванівни до Панчу Сергія Павло-

вича про стягнення аліментів.

В разі неявки та невиконання обов’язку повідомити суд про причину неявки, 

справу буде вирішено без вашої участі за наявними в ній доказами.
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Укргiдрометцентр

Родинам АТОвців   
у наметах цікаво

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

РЕАБІЛІТАЦІЯ. Зручне розташування, гарні краєвиди, чиста 
водойма, смачна їжа, приємне та корисне дозвілля — це все гар-
монійно поєдналося у літньому наметовому таборі сімейного роз-
витку для учасників антитерористичної операції та членів їхніх ро-
дин. Розмістили його вінничани поблизу села Петрик неподалік 
Він ниці. Нині в першій табірній зміні відпочивають 5 сімей учасни-
ків АТО: загалом 15 осіб, з яких 7 дітей. Найменшому — лише 2,5 
року. Упродовж липня відбудуться чотири  табірні зміни.

Принагідно зауважимо, що пілотний проект було започаткова-
но минулого літа за ініціативи учасника антитерористичної опе-
рації Леоніда Гуменного та за підтримки департаменту соціаль-
ної та молодіжної політики облдержадміністрацій. Нестандартний 
підхід до реабілітації, коли сім’я перебуває разом, отримав багато 
схвальних відгуків від учасни-
ків АТО та їх родин. Тому цьо-
го року він набув продовжен-
ня. Головне управління дер-
жавної служби надзвичайних 
ситуацій в області допомогло 
з наметами. Підтримку нада-
ли власники бази відпочин-
ку «Рибаче», на території якої 
перебуває  табір. Волонте-
ри допомогли з будівництвом 
наметового містечка, а також 
забезпечили проїзд учасників 
з обласного центру.

Доброзичлива атмосфера на території табору сприяє діало-
гові і порозумінню між членами сім’ї, відчуттю довіри, підтрим-
ки та відкритої комунікації. Це поєднується  зі змістовним і ціка-
вим відпочинком. Зокрема, зі спортивно-розважальними захо-
дами, навчанням віндсерфінгу, SUP-бордингу тощо. Водночас 
кожен має змогу організовувати свій день  залежно  від власних 
вподобань.  Передбачена і робота психологів у форматі групо-
вої терапії та індивідуальних консультацій. Для дітей  проводять 
командні ігри, майстер-класи та квести. «На реалізацію проек-
ту «Літній наметовий табір сімейного розвитку для учасників ан-
титерористичної операції та їх сімей» з обласного бюджету пе-
редбачено 199 тисяч гривень. До реалізації проекту долучають-
ся громадські організації, волонтери і небайдужі громадяни», — 
зазначила директор департаменту соціальної та молодіжної по-
літики облдержадміністрації Наталя Заболотна.
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Нестандартний підхід 
до реабілітації,  
коли сім’я перебуває 
разом, отримав 
багато схвальних 
відгуків, тому набув 
продовження.

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

ДОБРА СПРАВА. У міс-
ті Костянтинівка, що на Донеч-
чині, 13-річний школяр Данило 
Щепін, який колекціонує різно-
манітні монети, навідріз відмо-
вився збирати вдома ще й ба-
тарейки — особливо ті, які вже 
вийшли з ладу. Навпаки, він з 
власної ініціативи започаткував 
роботу вже трьох приймаль-
них пунктів використаних бата-
рейок, які далі відправляють на 
переробку. Таке рішення вини-
кло за цілком звичної побуто-
вої ситуації: батарейка у мами-
ному плеєрі  «сіла», її замінили 
на нову, а зіпсовану здати бу-
ло нікуди. А коли  під час  по-
шуку правильного рішення до-

питливий хлопчак дізнався про 
все українську екологічну акцію 
«Батарейки, здавайтеся!», що 
діє з 2013 року, у нього з’явився 

намір приєднатися до корисної 
справи. Насамперед він домо-
вився про облаштування трьох 
приймальних пунктів у місце-

вих супермаркетах, а в креатив-
ному просторі вільних ініціатив 
«DRUZI», що віднедавна діє в 
Костянтинівці, провів пізнаваль-
ну презентацію і розповів про 
шкоду використаних батарейок, 
які зазвичай викидають куди 
попало. Безперечно, при цьо-
му йому стали в пригоді й певні 
теоретичні знання, отримані під 
час екологічних занять у гімна-
зії, де навчається. А на практи-
ці Данилко тепер планує із по-
чатком нового навчального ро-
ку створити приймальні пункти і 
встановити відповідні контейне-
ри ще й у школах Костянтинів-
ки. Нині він переймається пере-
везенням вже назбираних у міс-
ті батарейок до перевалочних 
пунктів, що працюють у Крама-
торську та Бахмуті.     

Батарейки, що псуються, відтепер здаються

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ЕКСПЕДИЦІЯ. Два десят-
ки студентів із Черкас та Кро-
пивницького взялися за до-
слідження історії скіфів на 
Черкащині. Вони розкопали 
кургани та Мотронинське го-
родище в Чигиринському ра-
йоні. Експедиція, як сподіва-
ються дослідники, допомо-
же уточнити вік Холоднояр-
ського валу та з’ясувати нові 

подробиці життя прародичів 
українців. 

Студенти досліджують кіль-
ка курганів та з’ясовують, хто 
спорудив для захисту Холод-
ноярський вал. Уже є пер-
ші знахідки — фрагмен-
ти глиняного посуду, заліз-
ні вироби та грецька кераміка. 
Розкопки Мотронинського го-
родища тривають вже майже 
30 років. З’ясовано, що вік ста-
родавнього поселення — по-
над 2,5 тисячі років, його пло-

ща сягає 200 гектарів. Це йо-
го жителів ще Геродот назвав 
скіфами-орачами. Сьогодні ро-
боту старших колег продовжу-
ють студенти. Для багатьох із 
них — це перший досвід роз-
копок, тому вчитися доводить-
ся швидко. Знайти та зберег-
ти знахідки молодим археоло-
гам допомагають учені Інститу-
ту археології НАН України. 

Проте юних археологів не 
обминуло й певне розчару-
вання: у розкопаному експе-

дицією кургані виявили моги-
лу, яка вже двічі була погра-
бована. Розриті також і сусід-
ні поховання. Як стверджують 
фахівці, через недосконалість 
українського законодавства 
чорні копачі своїми несанкці-
онованими діями просто зни-
щують історію. 

Проте юні дослідники не 
втрачають надії, що подальша 
робота буде вдалою та проллє 
світло ще на багато холоднояр-
ських таємниць.

Холодний Яр розкриває таємниці

СТАРТ СЕЗОНУ. У стартовому матчі нового футбольного 
сезону, який традиційно розпочинається поєдинком за Су-
перкубок України, чемпіон та володар Кубка країни —  до-
нецький  «Шахтар» — впевнено переграв київське «Дина-
мо». 

На жаль, особливої інтриги в матчі  не вийшло. Утім, муси-
мо рахуватися з тим, що  обидві команди лише входять у но-
вий сезон, й говорити про оптимальні кондиції гравців не вар-
то. За таких умов «Шахтар» мав дещо кращий вигляд, упев-
нено контролював перебіг подій на полі та, забивши по голу в  
кожному з таймів,  увосьме здобув трофей.

І хоча це перший Суперкубок України в колекції трофеїв го-
ловного тренера донеччан, такий результат матчу лише під-
твердив, що  Паулу Фонсека — тріумфатор минулого сезону 
і його заслужено визнано найкращим тренером попередньо-
го чемпіонату. Найкращим гравцем та кращим бомбардиром 
став лідер «Динамо» Андрій Ярмоленко, найкращим голкіпе-
ром — Андрій П’ятов. Найкращим арбітром минулого сезону 
визнано Анатолія Абдулу. 

Матч в Одесі також  підтвердив, що новому керманичеві «Ди-
намо» Олександрові Хацкевичу і його помічникам треба доклас-
ти чимало зусиль, аби налагодити гру столичної команди… 

Данило Щепін дбає про довкілля й інших залучає
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