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АКТУАЛЬНО прОмисЛОвісТЬ

2У межах реформи 
управління уряд розпочав 
відкритий конкурс 
на нові посади 
в 10 пілотних міністерствах

Голова Профспілки авіабудівників 
України Ярема Жугаєвич розповів 
«УК» про тенденції на ринку 
авіабудування та завдання 
українських літакобудівників
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міністр освіти і науки про останній крок на шляху 
до початку системної реформи галузі 

Пацієнти чекають 
позитивних 
результатів 

ТЕНДЕРИ. Програма розвитку ООН в Україні розпочала заку-
півлю ліків за кошти державного бюджету 2017 року. Їй довірили 
придбати лікарські засоби й медичні вироби на суму 2,3 мільярда 
гривень для 15 напрямів цьогорічної відповідної бюджетної про-
грами. За 11-ма вже оголошено тендери. Серед них: медикамен-
ти для дітей, хворих на ДЦП, муковісцидоз, резистентну форму 
ювенільного ревматоїдного артриту, на гемофілію типу А або В 
чи хворобу Віллебранда, антирезусний імуноглобулін для запобі-
гання гемолітичній хворобі новонароджених, повідомляє УНІАН. 

Також буде закуплено препарати для надання невідкладної 
медичної допомоги у випадку кровотеч, ліки й медвироби для 
пацієнтів із бульозним епідермолізом, для лікування безплід-
ності жінок методами допоміжних репродуктивних технологій, 
ліки для орфанних хворих, пацієнтів, які страждають на муко-
полісахаридоз, хіміотерапевтичні препарати, радіофармпрепа-
рати й препарати супроводу під час лікування онкохворих, ме-
дикаменти для дорослих, хворих на гемофілію, розсіяний скле-
роз, хворобу Гоше.

ЦиТАТА ДНЯ

ЛІЛІЯ ГРИНЕВИЧ:

ЦиФрА ДНЯ

14,171 млрд м3  
становлять нині запаси природного газу 

в українських підземних сховищах, 
за даними держкомпанії «Укртрансгаз»

«Новий закон 
«Про освіту» має 

бути проголосовано 
в парламенті 

до Дня вчителя — 
професійного свята 

наших педагогів».

Чим більше сучасних сміттєпереробних підприємств з’явиться у містах,  
тим легше буде впоратися з проблемою перевантажених полігонів

Україна стане чистою

6

НА ЧАсі. В містах і селах України активно впроваджують 
програми поводження з побутовими відходами, 
базовані на європейському досвіді 

Як рохкає 
«народна скарбничка» на Луганщині?
ДОсвіД. За породистим кнуром їдуть навіть у зону АТО

Олена ОСОБОВА, 
«Урядовий кур’єр»

У Полтаві давно встановле-
но два пам’ятники Свині. 

На одному з них — хлопчик і 

дівчинка поганяють величез-
ну свиню прутиком, а на поста-
менті табличка з написом: «Ві-
чній годувальниці українського 
народу». У польському містеч-
ку Седльце теж встановлено 

пам’ятник цій тварині. Один із 
символів щастя в Німеччині — 
порося Глюксшвайнхен. У ба-
гатьох народів є прислів’я, що 
«свиня — це селянська скарб-
ничка», тож навіть грошо-

ві скарбнички роблять у формі 
свинки, бо тварина приносить 
чималий дохід власнику. 

Десятки скарбничок та суве-
нірної продукції у вигляді весе-
лих свинок прикрашають робо-

чі кабінети ТОВ «Племінний за-
вод «Біловодський». А поряд, у 
приміщенні свинофер-
ми, понад чотири тися-
чі живих «п’ятачків» ве-
село хрумтять кормами. 
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НКРЕКП Повідомляє
з проведення перевірки кількісних або якісних показників надання послуг — дата реєстрації повідомлення споживача про не-

належне надання або ненадання послуг, за яким проведено перевірку;
з розгляду акта-претензії за результатами перевірки кількісних або якісних показників надання послуг — дата укладання акта-

претензії про неналежне надання або ненадання послуг;
для письмових звернень громадян — дата отримання звернення громадянина, у тому числі переадресованого від органів дер-

жавної влади та місцевого самоврядування. Датою отримання звернення є дата реєстрації звернення у відповідному джерелі ін-
формації (журнал обліку, електронна база даних тощо); 

графа 9 — дата завершення надання послуги:
з видачі технічних умов — дата реєстрації повідомлення замовника про готовність до видачі технічних умов, зафіксована у 

джерелах інформації;
з підключення об’єкта замовника до мереж — дата здійснення підключення об’єкта замовника до мереж, зафіксована у дже-

релах інформації;
з періодичної повірки засобів обліку — дата встановлення засобу обліку після проведення його повірки, зафіксована у дже-

релах інформації; 
з проведення перевірки кількісних або якісних показників надання послуг — дата встановлення факту ненадання послуг, надан-

ня їх не в повному обсязі або перевірки кількісних та (або) якісних показників надання послуг, зафіксована у джерелах інформації;
з розгляду акта-претензії за результатами перевірки кількісних або якісних показників надання послуг — зареєстрована дата 

повідомлення споживачу про задоволення акта-претензії або про відмову у задоволенні з обґрунтуванням причини такої відмови;
для письмових звернень громадян — дата реєстрації листа-відповіді на звернення громадянина у відповідному джерелі інфор-

мації (журнал обліку, електронна база даних тощо). 
У разі ненадання послуги датою завершення надання послуги є дата письмової відмови замовника або споживача від послуги або 

дата підтвердження неможливості надання послуги внаслідок форс-мажорних обставин, з вини споживача, третіх осіб або ліцензіата;
графи 10 — 11 — тривалість обґрунтованої затримки надання послуги внаслідок форс-мажорних обставин, з вини спожива-

ча або інших осіб (календарних днів/робочих днів). Тривалість затримки зазначається в календарних або робочих днях (у графі 
10 або 11) відповідно до встановлених законодавством строків;

графи 12 — 13 — тривалість надання послуги: кількість календарних/робочих днів з початку надання послуги до завершення 
надання послуги за вирахуванням часу обґрунтованої затримки надання послуги;

графа 14 — причина затримки. Може мати значення: ВС, ФМ. Затримка у наданні послуги внаслідок форс-мажорних обста-
вин, з вини споживачів або інших осіб має бути документально підтверджена;

графа 15 — причина ненадання послуги. Може мати значення: ВС, ФМ, ВЛ. Ненадання послуги внаслідок форс-мажорних об-
ставин, з вини споживачів або інших осіб має бути документально підтверджена;

графа 16 — примітки ліцензіата, які уточняють певні особливості надання даного виду послуг. Наприклад: причину відмови у 
видачі технічних умов тощо. 

3.5. Якщо початок надання послуги відбувся в одному місяці, а завершення — у наступному або дата отримання звернення в 
одному місяці, а відповідь — у наступному місяці, необхідно:

у місяці, коли надійшла заявка на послугу або отримано звернення, зареєструвати дату початку надання послуги (графа 8 додатка 
3 до цієї Інструкції) та дату завершення надання послуги або дату надання відповіді на звернення (графа 9 додатка 3 до цієї Інструкції).

При цьому у місяці завершення надання цієї послуги або надання відповіді на звернення її реєструвати не потрібно.
При наданні послуги або відповіді на звернення пізніше наступного місяця необхідно:
у місяці, коли надійшла заявка на послугу або отримано звернення, зареєструвати дату початку надання послуги (графа 8 до-

датка 3 до цієї Інструкції); 
у місяці завершення надання цієї послуги зареєструвати дату початку надання послуги (графа 8 додатка 3 до цієї Інструкції) та 

дату завершення надання послуги або дату надання відповіді на звернення (графа 9 додатка 3 до цієї Інструкції).
3.6. Реєстри надання послуг та письмових звернень громадян подаються в електронному вигляді до НКРЕКП не пізніше ніж че-

рез 50 днів після завершення звітного періоду (без даних, що містять персональну інформацію абонентів). 
4. Порядок заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення

4.1. Інформація для заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення формується на підставі да-
них додатків 1 — 3 до цієї Інструкції.

4.2. Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з централізованого водопостачання та (або) водовідведення міс-
тить таку інформацію: 

графа А — код послуги відповідно до переліку, наведеного в додатку 2 до цієї Інструкції;
графа Б — тип звернення відповідно до переліку, наведеного в додатку 2 до цієї Інструкції;
графа В — код рядка;
графа 1 — загальна кількість звернень за квартал щодо надання послуги кожного виду відповідно до кодів та назв із переліку 

послуг, наведених у додатку 2 до цієї Інструкції. Визначається як сума графи 2 та графи 3;
графа 2 — кількість наданих послуг відповідно до письмового звернення споживача (дані указуються окремо за кожним ви-

дом послуг у відповідному рядку). Зазначена кількість запитів щодо надання послуг визначається на підставі інформації, яку міс-
тять реєстри надання послуг та письмових звернень громадян (додаток 3 до цієї Інструкції);

графа 3 — кількість ненаданих послуг — відображаються дані щодо кількості ненаданих послуг, щодо яких надійшли п исьмові 
звернення споживачів. Визначається на підставі інформації, яку містять реєстри надання послуг та письмових звернень грома-
дян (додаток 3 до цієї Інструкції);

графа 4 — строк надання послуги, визначений чинним законодавством; 
графа 5 — середній строк надання послуги. Визначається як відношення сумарної тривалості надання послуги за окремим ко-

дом до загальної кількості запитів на надання цієї послуги; 
графа 6 — кількість послуг, час виконання яких перевищив установлені строки. Визначається на підставі інформації, що міс-

тять реєстри надання послуг та письмових звернень громадян (додаток 3 до цієї Інструкції);
графа 7 — відсоток послуг, час виконання яких перевищив установлені строки, %. Визначається як відношення графи 6 до 

графи 2, помножене на 100 %.
Директор Департаменту стратегічного розвитку та планування В. Цаплін

Додаток 1  
до Інструкції щодо заповнення форми звітності 
№ 14-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення 

(квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості 
надання послуг з централізованого водопостачання та 

(або) водовідведення»
Перелік джерел інформації щодо комерційної якості надання послуг

________________________________________________________________________________ 20__ рік
(найменування ліцензіата та його підрозділу) 

№ з/п Код джерела 
інформації

Назва джерела 
інформації

Форма ведення джерела інформації Стислий перелік інформації, що 
містить джерело інформації

1 2 3 4 5
Додаток 2 

до Інструкції щодо заповнення форми звітності 
№ 14-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення 

(квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості 
надання послуг з централізованого водопостачання та 

(або) водовідведення»
Перелік послуг

Код 
послуги Назва послуги

S1 Надання доступу до мережі водопостачання:
S1.1 видача технічних умов (стаття 30*)
S1.2 підключення об’єкта замовника до мереж (стаття 39*)
S2 Надання доступу до мережі водовідведення:
S2.1 видача технічних умов (стаття 30*)
S2.2 підключення об’єкта замовника до мереж (стаття 39*)
S3 Періодична повірка засобів обліку (пункт 15**)
S4 Перевірка кількісних або якісних показників надання послуг (з питань водопостачання)
S4.1 проведення перевірки кількісних або якісних показників надання послуг (пункт 35**)
S4.2 розгляд акта-претензії за результатами перевірки (пункт 39**)
S5 Перевірка кількісних або якісних показників надання послуг (з питань водовідведення)
S5.1 проведення перевірки кількісних або якісних показників надання послуг (пункт 35**)
S5.2 розгляд акта-претензії за результатами перевірки (пункт 39**)
S6 Відповідь на письмові звернення побутових споживачів (стаття 20***) (з питань водопостачання), у т. ч.:
S6.1 на скарги щодо незадовільної якості питної води
S6.2 на скарги на недостатній тиск у мережі
S6.3 на скарги на перерви у водопостачанні
S6.4 інші звернення
S7 Відповідь на письмові звернення побутових споживачів (стаття 20***) (з питань водовідведення), у т. ч.:
S7.1 на скарги щодо незадовільної якості надання послуг з водовідведення
S7.2 інші звернення

 * Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності».
 ** Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджені 

постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630.
 *** Закон України «Про звернення громадян».

Додаток 3  
до Інструкції щодо заповнення форми звітності 
№ 14-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення 

(квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості 
надання послуг з централізованого водопостачання та 

(або) водовідведення»
Реєстр надання послуг та письмових звернень громадян

______________________________________________________________________за ________20_ року
 (найменування ліцензіата та його підрозділу)  (місяць)

№ 
з/п

Код 
послу-

ги

Код 
джерела 
інфор-
мації

Інформація  
про абонента Предмет 

звернення 
(лише для 
письмових 
звернень 
громадян)

Дата
початку 
надання 
послуги 

дд.мм.рррр

Дата
завершення 

надання 
послуги 

 
дд.мм.рррр

Тривалість 
обґрунто-

ваної  
затримки 
виконання 

послуги 

Тривалість 
надання 

послуги (з 
вирахуван-
ням часу 

затримки)

Причина 
затримки 
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про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:
організатор торгів ТОВ «Е-ТЕНДЕР»

Номер лота: Q80126b16080
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитним договорoм.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/
Дата проведення відкритих  
торгів (аукціону) /електронного аукціону: 07.09.2017 
Час проведення відкритих  
торгів (аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/17913-8345
ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»

Номер лота: Q80226b16081
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 07.09.2017 
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/17985-07092017-8397
ТБ «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА»

Номер лота: Q80326b16082
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 07.09.2017 
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/17915-8346

Лисичанський міський суд Луганської області викликає як відповідачів: 
Денисенка Дмитра Юрійовича, 23.12.1975 р.н. (відоме місце реєстрації: пров. Орловський, 9, м. Брян-

ка Луганської області), Денисенка Юрія Володимировича, 16.08.1951 р.н. (відоме місце реєстрації: мі-
крорайон 4, 44/54, м. Брянка, Луганської обл.), Денисенко Людмилу Михайлівну, 02.05.1953 р.н. (ві-
доме місце реєстрації: мікрорайон 4, 44/54, м. Брянка Луганської обл.), Денисенко Олену Вікторівну, 
26.05.1977 р.н. (відоме місце реєстрації: пров. Орловський, 9, м. Брянка Луганської обл.) по справі № 
2/415/1660/17 за позовом Кредитної спілки «Імперіал ЛТД» (м. Старобільськ Луганської області) про 
стягнення заборгованості за кредитним договором у судове засідання, що відбудеться 29 серпня 2017 
року о 10.00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ, Луганської обл., вул. Штейгерська, буд. 
38, зал № 2;

Задорожню Ольгу Михайлівну, 21.06.1954 р.н.( зареєстрована: вул. Челябінська, 42/4, м, Брянка Лу-
ганської області) по справі № 2/415/1661/17 за позовом Кредитної спілки «Імперіал ЛТД» (м. Старо-
більськ Луганської області) про стягнення заборгованості за кредитним договором у судове засіданні, 
яке відбудеться 29 серпня 2017 року о 10.20 год. в приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ, Луган-
ської обл., вул. Штейгерська, буд, 38, зал № 2;

Костікову Наталію Василівну, 14.10.1956 р.н. (зареєстрована: вул. Каспійська, 79, м. Брянка Луган-
ської області), Гупайло Ольгу Василівну, 13.08.1951 р.н. (зареєстрована: мікрорайон Тополь, 26/29,  
м. Брянка Луганської обл.) по справі № 2/415/1663/17 за позовом Кредитної спілки «Імперіал ЛТД»  
(м. Старобільськ Луганської області) про стягнення заборгованості за кредитним договором у судове за-
сіданні, яке відбудеться 29 серпня 2017 року о 10.50 год. в приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ 
Луганської обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2;

Жестрову Ніну Володимирівну, 05.09.1971 р.н. (зареєстрована: вул. Каспійська, 100, м. Брянка, Лу-
ганської області), Костікову Наталію Василівну, 14.10.1956 р.н. ( зареєстрована: вул. Каспійська, 79, м. 
Брянка Луганської області) по справі №2/415/1664/17 за позовом Кредитної спілки «Імперіал ЛТД» (м. 
Старобільськ Луганської області) у судове засіданні, яке відбудеться 29 серпня 2017 року об 11.10 год. в 
приміщеній суду за адресою: м. Лисичанськ Луганської обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2.

До розгляду цивільної справи відповідачам пропонується надати суду письмові пояснення та запере-
чення, а також усі наявні докази по справі.

У разі неявки відповідачів у судове засідання, справу буде розглянуто на підставі наданих суду доку-
ментів відповідно ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л.Б. Чернобривко

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) 

знаходиться кримінальне провадження № 42016050000000797 (номер справи 1-кп/243/143/2017) за обвинуваченням Князе-
ва Олександра Віталійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Хаустова Т.А. викликає як обвинуваченого Князева Олексан-
дра Віталійовича, який проживає за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. 60 років СРСР, будинок № 41, квартира  
№ 2, у судові засідання, які відбудуться 01 вересня 2017 року о 13 годині 00 хвилин, 08 вересня 2017 року о 09 годині 30 хви-
лин, 11 вересня 2017 року о 15 годині 00 хвилин у залі судового засідання № 19.

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

Захисник обвинуваченого Князева О.В. в кримінальному провадженні — адвокат Соловйов Вячеслав Борисович, який проживає 
за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, бул. Краматорський, будинок № 15, квартира № 393, тел. 095-356-08-25.

Суддя Т.А. Хаустова
Акціонерне Товариство   a.s., 

яке знаходиться за адресою:   
 , та є учасником Товариства з обме-

женою відповідальністю «АЙС ТЕХНОЛОДЖІ», адреса: 
04112, м. Київ, вул. Ризька, будинок 8-А, код ЄДРПОУ 
32307039, з часткою у статутному капіталі у розмірі 60% 
повідомляє про скликання та проведення позачергових 
загальних зборів ТОВ «АЙС ТЕХНОЛОДЖІ», які відбу-
дуться 22 вересня 2017 року за адресою: 02098, м. Київ, 
вул. Шумського, 1, офіс 117, початок об 11.00 год.

Порядок денний:
1. Про результати проведення комплексної перевір-

ки діяльності ТОВ «АЙС ТЕХНОЛОДЖІ» за останні 3 роки.
2. Про притягнення до майнової та кримінальної від-

повідальності посадових осіб ТОВ «АЙС ТЕХНОЛОДЖІ».
3. Про переобрання Директора ТОВ «АЙС ТЕХНОЛОДЖІ».
4. Про виключення учасників із складу ТОВ «АЙС ТЕХ-

НОЛОДЖІ».

ТОВ «Богуславкомінвестсервіс» повідомляє Учас-
ників Товариства Бродського Сергія Валентиновича та 
Дзоня Олександра Валентиновича про проведення За-
гальних зборів Учасників Товариства, які відбудуться 
23.09.17 о 10 год. за адресою: Київська обл., м. Богус-
лав, вул. Соборна, 17, кв. 1.

Порядок денний Загальних зборів Учасників Това-
риства наступний:

1. Про виключення зі складу учасників Товариства 
учасника Бродського Сергія Валентиновича.

2. Про виключення зі складу учасників Товариства 
учасника Дзоня Олександра Валентиновича.

3. Про перерозподіл часток у статутному капіталі 
Товариства виключених учасників.

4. Про зміну місцезнаходження Товариства.
5. Про внесення змін до Статуту Товариства.
6. Про організацію виконання рішень, прийнятих на 

Загальних зборах.
Куйбишевський районний суд За-

порізької області викликає в судові 
засідання на 10 год. 00 хв. 28 серпня 
2017 року та 10 год. 00 хв. 04 вересня 
2017 року як відповідачку Молінську 
Вікторію Олександрівну, останнє відо-
ме місце проживання якої: Донецька 
обл., м. Сніжне, вул. Дзержинсько-
го, буд. 22, кв. 27, по цивільній справі 
№ 319/948/17 за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Державний 
ощадний банк» в особі філії Донецьке 
обласне управління AT «Ощадбанк» 
до Молінської Вікторії Олександрівни 
про стягнення заборгованості за кре-
дитом. Розгляд справи відбудеться в 
залі засідань Куйбишевського район-
ного суду Запорізької області за адре-
сою: 71001, Запорізька обл., смт Біль-
мак, вул. Центральна, буд. 26а. Явка 
до суду є обов’язковою. Відповідачці 
пропонується надати свої заперечен-
ня до позову та докази. У разі неявки 
відповідачка повинна повідомити суд 
про причини неявки.

В разі неявки без поважних причин 
справу буде розглянуто у відсутності 
особи згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК Украї-
ни за наявними в ній доказами.

Суддя Хамзін Т.Р.

Куйбишевський районний суд За-
порізької області викликає в судо-
ві засідання на 10 год. 30 хв. 28 серп-
ня 2017 року та 10 год. 30 хв. 04 ве-
ресня 2017 року як відповідача Єлі-
сєєва Вадима Анатолійовича, остан-
нє відоме місце проживання якого: 
Донецька обл., м. Сніжне, вул. Дон-
ська, буд. 35, кв. 74 по цивільній спра-
ві № 319/947/17 за позовом Публічно-
го акціонерного товариства «Держав-
ний ощадний банк» в особі філії До-
нецьке обласне управління AT «Ощад-
банк» до Єлісєєва Вадима Анатолійо-
вича про стягнення заборгованості за 
кредитом. Розгляд справи відбудеть-
ся в залі засідань Куйбишевського ра-
йонного суду Запорізької області за 
адресою: 71001, Запорізька обл., смт 
Більмак, вул. Центральна, буд. 26а. 
Явка до суду є обов’язковою. Відпо-
відачу пропонується надати свої за-
перечення до позову та докази. У разі 
неявки відповідач повинен повідоми-
ти суд про причини неявки.

В разі неявки без поважних причин 
справу буде розглянуто у відсутності 
особи згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК Украї-
ни за наявними в ній доказами.

Суддя Хамзін Т.Р.

  Куйбишевський районний суд За-
порізької області викликає в судові 
засідання на 11 год. 00 хв. 28 серпня 
2017 року та 11 год. 00 хв. 04 верес-
ня 2017 року як відповідачку Степа-
нову Ганну Анатоліївну, останнє відо-
ме місце проживання якої: Донецька 
обл., м. Сніжне, вул. 250-річчя Донба-
су буд. 5, кв. 61, по цивільній справі 
№ 319/945/17 за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Державний 
ощадний банк» в особі філії Донецьке 
обласне управління AT «Ощадбанк» 
до Степанової Ганни Анатоліївни про 
стягнення заборгованості за креди-
том. Розгляд справи відбудеться в за-
лі засідань Куйбишевського районно-
го суду Запорізької області за адре-
сою: 71001, Запорізька обл., смт Біль-
мак, вул. Центральна, буд. 26а. Явка 
до суду є обов’язковою. Відповідачці 
пропонується надати свої заперечен-
ня до позову та докази. У разі неявки 
відповідачка повинна повідомити суд 
про причини неявки.

В разі неявки без поважних причин 
справу буде розглянуто у відсутності 
особи згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК Украї-
ни за наявними в ній доказами.

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

Оболонський районний суд м. Києва викликає в судо-
ве засідання Голика Віктора Сергійовича, 20.08.1963 р.н., 
на 14 год. 30 хв. 06 вересня 2017 p., у кримінальному про-
вадженні по обвинуваченню Голика Віктора Сергійовича у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Місцезнаходження суду: м. Київ. вул. М. Тимошенка, 
2-Є, суддя Дев’ятко В.В.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згід-
но статті 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування по-
карання;

2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону 
або судового рішення;

3) обставини непереборної сили (епідемії, військові по-
дії, стихійні лиха або інші подібні обставини);

4) відсутність особи у місці проживання протягом трива-
лого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;

5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони 
здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови не-
можливості тимчасово залишити цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близь-
ких осіб або серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють 

з’явлення особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про 

неможливість з’явлення до суду.
Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 

свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття об-
винуваченого передбачені статтею 323 КПК України, про-
курора та захисника — статтею 324 КПК України, потер-
пілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, 
цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 
КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача, представни-
ка уповноваженого органу з питань пробації і експерта —
статтею 327 КПК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду кримінальне про-
вадження може здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового провадження.

Головуючий суддя В.В. Дев’ятко

Дубровицький районний суд Рівненської обл. 
(адреса суду: 34100, Рівненська обл., м. Дубровиця, 
вул. Воробинська, 22) повідомляє  про те що, по ци-
вільній справі за позовом ПАТ КБ Приватбанк:

27.02.2017 до Колядич Леонід Іванович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 34100, Рівненська обл.,  
м. Дубровиця, вул. Артеменка, буд. 30а, кв. 144) 
справа № 560/966/16-ц, суддя Оборонова І. В.

29.05.2017 до Крупко Ярослав Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 34120, Рівненська 
обл., Дубровицький р-н, с. Сварицевичі, вул. Набе-
режна, буд. 1) справа № 560/192/17, суддя Сидорен-
ко З. С. було ухвалено заочне рішення, позовні вимо-
ги задоволені повністю або частково.

Одночасно роз`яснюємо відповідачу по справі, що 
заочне рішення може бути переглянуто шляхом по-
дання заяви протягом десяти днів з дня опублікуван-
ня цього оголошення.

Болградський районний суд Одеської області повідо-
мляє як відповідача Хаббаві Заід Нурі Хаббаві, 22 липня 
1992 року народження, останнє відоме місце реєстрації за 
адресою: вул. Гагаріна, № 195, с. Василівка, Болградський 
район, Одеська область, що 18.09.2017 року об 11.00 го-
дині в залі судового засідання № 4 Болградського район-
ного суду Одеської області за адресою: Одеська область,  
м. Болград, вул. 25 Серпня, № 192 відбудеться судове засі-
дання по цивільній справі № 497/960/17-ц за позовом Бон-
дар Юлії Іванівни до Хаббаві Заід Нурі Хаббаві про розірван-
ня шлюбу.

Болградський районний суд пропонує відповідачу Хаб-
баві Заід Нурі Хаббаві, подати пояснення, заперечення та усі 
наявні докази по справі особисто або через представника.

У разі неявки в судове засідання Хаббаві Заід Нурі Хаб-
баві, справа може бути розглянута за відсутністю відповіда-
ча та його представника за наявними у справі документами.

Суддя С.В. Кодінцева

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні  
спеціального судового провадження

Вінницький міський суд Вінницької області викликає як 
обвинуваченого Смірнова Максима Борисовича 14.12.1986 
року народження, уродженця АР Крим Білогірського району 
с. Ароматне, зареєстрованого за адресою: АР Крим, Білогір-
ський район, с. Ароматне, вул. Молодіжна 40, проживаючого 
за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, вул. Огородницька 23/2, 
в підготовче судове засідання, яке відбудеться 29.08.2017 р. о 
15 год. 00 хв. в залі судового засідання № 19, по вул. Грушев-
ського, 17, що в м. Вінниці по кримінальному провадженню 
по обвинуваченню Смірнова М.Б. у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

Явка обвинуваченого Смірнова Максима Борисовича в за-
значене судове засідання є обов’язковою. В разі неможли-
вості з’явитися до суду, просимо повідомити про причини 
неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючого судді Шлапака Д.О., суддів Вохмінової О.С., Воло-
шина С.В.

Апеляційний суд Львівської області викликає в су-
дове засідання Вентика Степана Йосиповича, остан-
нє відоме місце проживання: вулиця Брюсова, 3 (гур-
тожиток), місто Львів, для участі у розгляді цивіль-
ної справи за апеляційною скаргою Публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк «Приват 
Банк» на заочне рішення Личаківського районного 
суду м. Львова від 01 грудня 2016 року у справі за 
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приват Банк» до Вентика Степана Йо-
сиповича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Судове засідання відбудеться 19 вересня 2017 ро-
ку о 09 год. 30 хв. в приміщенні Апеляційного суду 
Львівської області за адресою: 79008, м. Львів, пло-
ща Соборна, 7.

Дане оголошення вважати належним повідомлен-
ням.

Суддя Копняк С.М.

Бершадський районний суд Вінницької облас-
ті викликає в судове засідання як відповідача Соро-
ковського Віталія Гордійовича по цивільній справі  
№ 126/1415/17 за позовом Публічного акціонерного 
товариства «Укрсоцбанк» до Сороковського Віталія 
Гордійовича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться у приміщенні Бершад-
ського районного суду Вінницької області (вул. Шев-
ченка 4, м. Бершадь, Вінницької обл.) о 10 годині 30 
хвилин 04 вересня 2017 року.

У разі неявки сторони, справа буде розглянута за 
відсутності відповідача на підставі наявних у справі 
доказів.

З опублікуванням даного оголошення відповідач 
Сороковський Віталій Гордійович вважається пові-
домленим про час та місце розгляду справи у суді.

Суддя В.І. Гуцол

В провадженні Чугуївського міського суду знахо-
диться цивільна справа № 636/1370/17 за позовом 
Комунального підприємства «Чугуївтепло» до Баку-
менко Людмили Іванівни, про стягнення заборгова-
ності за надані послуги з централізованого опалення.

Повідомляємо, що вас: Бакуменко Людмилу Іва-
нівну, яка народилася 27.11.1956 року, за якою за-
кріплений ідентифікаційний номер 2078519905, яка 
зареєстрована у місті Чугуєві Харківської області по 
вулиці Щорса, 56, викликають як відповідача по вка-
заній справі в судове засідання, яке відбудеться о 15 
годині 31 серпня 2017 року у залі судових засідань 
№ 14 Чугуївського міського суду Харківської облас-
ті за адресою: Харківська область, місто Чугуїв, пло-
ща Соборна, 2.

У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута без вашої участі на підставі наявних у спра-
ві доказів.

Суддя О.І. Слурденко

Лисичанський міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідачів Нікіпєлова Дмитра Федорови-
ча, 21.02.1976 р.н. який проживає за адресою: Лу-
ганська обл., м. Брянка, вул. Тельмана, 2/2, Андрєєва 
Андрія Володимировича 15.10.1975 р.н., який про-
живає за адресою: Луганська обл., м. Брянка, вул. 
Леніна, 34/1с в судове засідання з розгляду цивільної 
справи № 2/415/1579/17 за позовом ПАТ «Держав-
ний ощадний банку України» в особі філії Лугансько-
го обласного управління AT «Ощадбанк» до Нікіпєло-
ва Дмитра Федоровича, Андрєєва Андрія Володими-
ровича про стягнення заборгованості за договором 
про іпотечний кредит, яке відбудеться 07.09.2017 р. 
о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Ли-
сичанськ, вул. Штейгерська, 38, каб. 10. У разі неяв-
ки в дане судове засідання, справа буде розглянута 
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Н.В. Коваленко

Худоян Раїсі Наруківні, Худоян Артуру Артушевичу, йо-
го останнє відоме місце реєстрації: Чернігівська область, 
м. Прилуки, вул. Шевченка, буд. 13/3, повідомляється, що 
о 08 год. 30 хв. 30 серпня 2017 року в приміщенні При-
луцького міськрайонного суду Чернігівської області, за 
адресою: м. Прилуки, вул. Котляревського, 62 відбудеть-
ся судове засідання у справі № 742/2227/17 провадження 
№ 2/742/1139/17 за позовною заявою Ющук Галини Лео-
нідівни до Худоян Раїси Наруківни, Худоян Артура Арту-
шевича про втрату права користування житловим примі-
щенням.

До зазначеного строку Худоян Раїса Наруківна, Худо-
ян Артур Артушевич мають право подати свої заперечен-
ня. В разі неявки Худоян Раїси Наруківни, Худоян Арту-
ра Артушевича в судове засідання, справа буде розгля-
нута в їх відсутності. Про поважність причин неможли-
вості прибути в судове засідання Худоян Раїси Наруківни, 
Худоян Артура Артушевича зобов’язані повідомити суд.

Суддя Коваленко А.В.

Кіровський районний суд м. Кіровограда (м. Кірово-
град, вул. Габдрахманова, 7) повідомляє, що відбудеть-
ся розгляд справ:

08 вересня 2017 р. об 11.00 год. (каб. 20, суддя Па-
велко І.Л.) відбудеться розгляд справи № 404/5419/16-ц  
№ провадження 2/404/783/17 за позовом Дзюбенко Те-
тяни Борисівни, до приватного нотаріуса Київського 
міського нотаріального округу Суперфін Бориса Михай-
ловича, за участю третьої особи, яка не заявляє само-
стійних вимог щодо предмету спору на стороні відпові-
дача: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фак-
торингова компанія Вектор Плюс», про визнання проти-
правним та скасування рішення, скасування державної 
реєстрації.

В судове засідання викликається як відповідач:
Суперфін Борис Михайлович, зареєстрований: вул. 

Саксаганського, 131-А, кв. 4.
У випадку вашої неявки справа буде розглянута у ва-

шу відсутність.
Суддя І.Л. Павелко

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Уржумової Наталії Валеріївни, обвинуваченої у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання ви-
кликається Уржумова Наталія Валеріївна, 21.02.1972 
р.н., обвинувачена у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, 
яке відбудеться 31 серпня 2017 року о 10.30 год. в 
приміщені Солом’янського районного суду м. Києва 
за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова 1, каб. 4, під го-
ловуванням судді Криворот О.О.

У разі неявки обвинуваченої дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя Криворот О.О.

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/1331/2017 за обвинуваченням Яубови-
ча Ігоря Валентиновича та Гаврилова Ігоря Олексі-
йовича у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, згід-
но Єдиного державного реєстру досудових розслі-
дувань за № 42015000000000362 від 10.03.2017 ро-
ку. Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що підготовче судове засідання по вищевка-
заному кримінальному провадженню відбудеться: 
31.08.2017 року о 13 год. 00 хв. в приміщенні Шев-
ченківського районного суду м. Києва за адресою: 
03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, 602 каб.

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.

Суддя А.В. Трубніков

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Щегельського Максима Борисовича, 
20.10.1977 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. Грибоєдова, 12, кв. 51, м. Ялта) у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України у судо-
ве засідання, яке відбудеться 29 серпня 2017 року о 
09 год. 30 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, каб. 7 
під головуванням судді Отвіновського П.Л.

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.

Суддя П.Л. Отвіновський

Дарницький районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Колосову Ганну Геннадіївну, 27.06.1973 
р.н. (останнє відоме місце проживання: АР Крим,  
м. Сімферополь, вул. О. Невського/Річна, 29/11) 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України на підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 05.09.2017 року об 11.30 годині в приміщен-
ні суду за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 
7/13, каб. 15. Явка до суду є обов’язковою! При со-
бі необхідно мати паспорт або документ, що посвід-
чує особу.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя О.В. Домарєв

Подільський районний суд м. Києва викликає як 
обвинувачену Гризодубову Анастасію Миколаївну, 
18.01.1978 року народження (останнє відоме місце 
проживання: 95034, вул. Павленко, 25/3, м. Сімфе-
рополь) у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у судове за-
сідання, яке відбудеться 04 вересня 2017 року о 16 
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, каб. 7 
під головуванням судді Отвіновського П.Л.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя П.Л. Отвіновський

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/937/2017 за обвинуваченням Куртлушає-
ва Мурата Ісмаіловича за ч. 1 ст. 111 КК України, згід-
но Єдиного державного реєстру досудових розсліду-
вань за № 42016000000002761 від 07.10.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що підготовче судове засідання по вищевка-
заному кримінальному провадженню відбудеться: 
04.09.2017 року о 12 год. 30 хв. у приміщенні Шев-
ченківського районного суду м. Києва за адресою: 
03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, каб. № 614.

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.

Суддя В.М. Циктіч

Подільський районний суд м. Києва викликає як 
обвинуваченого Можелянського Віктора Анатолійо-
вича, 10.05.1964 року народження (останнє відоме 
місце проживання: 95034, вул. Павленко, 35/53, м. 
Сімферополь) у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у судо-
ве засідання, яке відбудеться 04 вересня 2017 року 
о 16 год. 30 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, каб. 7 
під головуванням судді Отвіновського П.Л.

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.

Суддя П.Л. Отвіновський

Сарненський районний суд Рівненської області ви-
кликає як відповідачку Куса Людмилу Іванівну, міс-
це проживання якої невідоме, в цивільній справі за 
позовом Царук Івана Адамовича до Куси Людмили 
Іванівни про визнання права власності за набуваль-
ною давністю.

Судове засідання призначено на 10 годині 00 хви-
лин 31 серпня 2017 року в приміщенні Сарненського 
районного суду Рівненської області за адресою: Рів-
ненська область, м. Сарни, вул. Залоги, 5.

З опублікуванням цього оголошення відповідачка 
Куса Людмила Іванівна вважається належним чином 
повідомленою про час та місце судового розгляду 
справи. В разі неявки відповідачки у судове засідан-
ня справа вирішуватиметься за її відсутності на під-
ставі наявних доказів.

Суддя О.А. Рижий

Києво-Святошинський районний суд Київської області ви-
кликає як обвинуваченого Шепелева Олександра Олександро-
вича, 04.07.1970 р.н., уродженця м. Горлівка Донецької облас-
ті, зареєстрованого за адресою: м. Донецьк, пр.-т Комсомоль-
ський, 17, кв. 37, останнє відоме фактичне місце проживає за 
адресою: м. Київ, вул. Панфіловців, 27 в підготовче судове за-
сідання у кримінальному провадженні № 369/6165/17 за обви-
нуваченням Шепелева Олександра Олександровича у вчинен-
ні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 9, 11, 
12, 13 ч. 2 ст. 115 КК України, яке призначено на 15 годину 00 
хвилин 12 вересня 2017 року в приміщенні Києво-Святошин-
ського районного суду Київської області, який знаходиться за 
адресою: 03170, м. Київ, вул. Мельниченка, 1.

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

У разі неявки обвинуваченого Шепелева О.О. до суду, ого-
лошення вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись, за відсутністю обвинува-
ченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя В.В. Лисенко

Оголошення
05 вересня 2017 року на Аграрній біржі відбудеться за-

гальний аукціон з продажу необробленої деревини лісогос-
подарських підприємств Тернопільського обласного управ-
ління лісового та мисливського господарства (ресурс ІV 
кварталу 2017 року).

Сесія з продажу деревини (всі сортименти) відбудеться 
05 вересня о 10:00.

Відомості про обсяги запропонованої для продажу нео-
бробленої деревини, її породи, продавців, якісні характерис-
тики, кількість та розміри лотів, початковий рівень ціни ло-
та, крок аукціону, умови поставки, строки поставки, кінце-
вий термін прийняття заявок на участь в аукціоні, розмір та 
термін перерахунку гарантійного внеску, а також інші умо-
ви проведення аукціону можна отримати на сторінці Аграр-
ної біржі в мережі Інтернет — agrex.gov.ua або за адресою: 
04073, м. Київ, вул. Копилівська, 67, корп. 5, будівля Аграр-
ної біржі, тел. (044) 468-69-27, e-mail: wood@agrex.gov.ua

Прийом заявок на аукціон завершується 04 вересня  
2017 року о 10:00 год.

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
ПАТ «Укртелеком» з 01.09.2017 припиняє надання по-

слуг фіксованого телефонного зв’язку на умовах тариф-
ного плану «Спільний Мінімальний» для абонентів (фі-
зичних осіб), телефон яких підключено за спареною схе-
мою. Надалі послуги їм надаватимуться на умовах та-
рифного плану «Спільний Базовий». 

При цьому в тарифний план «Спільний Базовий» 
включена необмежена кількість місцевих розмов. 

Розмір щомісячної плати за користування залишаєть-
ся без змін.

Детальну інформацію про умови тарифних планів 
для абонентів (фізичних осіб) розміщено на сайті www.
ukrtelecom.ua у розділі «Телефонний зв’язок».

Отримати додаткову інформацію можна також і за  
телефоном контакт-центру 0-800-506-800.

Підозрюваному Целіку Максиму Миколайови-
чу, 18.03.1984 р. н., проживаючому та зареєстровано-
му за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Озер-
на (Бабушкіна), буд. 41-А, кв. 32, відповідно до вимог 
ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України необхідно з’явитися 
28.08.2017 р. о 10 год. до слідчого відділення Шосткин-
ського відділу поліції (м. Шостка) Головного управління 
національної поліції в Сумській області за адресою: Сум-
ська область, м. Шостка, вул. Свободи (Карла Маркса), 
буд. 67-А, до старшого слідчого Шосткинського відділу 
поліції Головного управління Національної поліції в Сум-
ській області Ходькової Ю.О. для вручення повідомлення 
про підозру та допиту як підозрюваного, а також прове-
дення інших процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 12012200110000247.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу за позовною заявою Клішина Ан-
дрія Вікторовича до Одінцова Павла Олександровича про 
витребування автомобіля з чужого незаконного володіння. 
Відповідач по справі Одінцов Павло Олександрович, остан-
нє відоме місце проживання: Донецька область, м. Горлів-
ка, вулиця Безсонова, будинок № 37, квартира № 219, викли-
кається на 23 серпня 2017 року на 09 годину 00 хвилин до 
Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (До-
нецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2), 
для участі у розгляді справи по суті.

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

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

До уваги позивача у адміністративній справі № 
804/1670/15 Приватне підприємство «Торговельний 
дім Наталія».

Дніпропетровський апеляційний адміністратив-
ний суд викликає Приватне підприємство «Торго-
вельний дім Наталія» (вул. Чкалова, б. 20, прим. 2, м. 
Дніпро, 49000), засновника підприємства Іспаса Ди-
мітру (Республіка Молдова, місто Каушани, вул. По-
лянічкіна, буд. 29, кв. 3) до суду для участі у судо-
вому засіданні з розгляду адміністративної справи 
№ 804/1670/15 за заявою Державної податкової ін-
спекції у Шевченківському районі м. Дніпра Головно-
го управління ДФС у Дніпропетровській області про 
перегляд постанови Дніпропетровського апеляційно-
го адміністративного суду від 11 лютого 2017 року за 
нововиявленими обставинами.

Судове засідання відбудеться 31 серпня 2017 ро-
ку о 13.00 год. у залі судового засідання Дніпропе-
тровського апеляційного адміністративного суду 
за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 29,  
5 поверх, приміщення № 504.

Дніпропетровський апеляційний адміністративний 
суд повідомляє, що відповідно до частини 2 статті 252 
КАС України неприбуття у судове засідання осіб, які 
були належним чином повідомлені, не перешкоджає 
розгляду заяви і перегляду судового рішення.

Суддя Т.І. Ясенова

Товариство з обмеженою  

відповідальністю «Брейнфор», 

м. Нетішин, вул. Промислова, 1/26, ідентифіка-

ційний код юридичної особи 40609324 припиняє 

свою діяльність шляхом його ліквідації за рішен-

ням учасника, відповідно до чинного законодав-

ства України згідно протоколу № 2 від 14.08.17 р.

Ірпінським міським судом Київської області за ре-
зультатами розгляду цивільної справи № 367/9215/16-
ц, ухвалено заочне рішення від 21.02.2017 року, яким 
задоволено позов Жукової Катерини Сергіївни до Жу-
кова Едуарда Володимировича, третя особа: Служба у 
справах дітей Ірпінської міської ради про надання до-
зволу на виїзд за кордон неповнолітньої дитини без 
згоди батька та надано дозвіл Жуковій Катерині Сер-
гіївні на тимчасове багаторазове вивезення за кор-
дон дочки Жукової Діани Едуардівни без згоди батька 
Жукова Едуарда Володимировича до досягнення нею 
повноліття та на виготовлення проїзних документів на 
виїзд дитини за кордон без згоду батька.

Особи, які брали участь у справі, але не були при-
сутні у судовому засіданні під час проголошення су-
дового рішення, можуть подати апеляційну скаргу 
протягом десяти днів з дня отримання копії цього рі-
шення.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що 
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. За-
яву про перегляд заочного рішення може бути пода-
но протягом десяти днів з дня отримання його копії.

З повним текстом рішення сторони по справі мо-
жуть ознайомитися (або отримати його копію) в Ірпін-
ському міському суді Київської області за адресою: 
08200, Київська область, м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7.

Державний акт на право власності на земель-
ну ділянку Серія ЯМ №434712, виданий Карпен-
ку Юрію Олексійовичу, який проживає за адресою: 
Київська область, Бородянський район, с. Бабин-
ці, вул. Лісова, 4. Земельна ділянка кадастровий но-
мер 3222486601:01:031:5017, для будівництва і об-
слуговування житлового будинку, господарських бу-
дівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0706 
га, розташована за адресою: Київська область, Киє-
во-Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Айвазов-
ського, вважати втраченим. 

Овруцький районний суд Житомирської області викли-
кає Курган Тетяну Вікторівну, 28.06.1980 р.н., як відповіда-
ча по справі за позовом Публічного акціонерного товари-
ства комерційний банк «ПриватБанк» до Курган Тетяни Ві-
кторівни про стягнення заборгованості в судове засідання, 
яке відбудеться 04 вересня 2017 року о 10 годині 00 хви-
лин в приміщенні Овруцького районного суду Житомир-
ської області за адресою: Житомирська область, м. Овруч, 
вул. Гетьмана Виговського, 5, зала судового засідання № 2. 

У разі неявки відповідачки та неповідомлення про при-
чини неявки судове засідання буде проведено у її відсут-
ності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Я.В. Кулініч

Державний акт на право власності на земель-
ну ділянку Серія ЯМ №434713, виданий Карпен-
ку Юрію Олексійовичу, який проживає за адресою: 
Київська область, Бородянський район, с. Бабин-
ці, вул. Лісова, 4. Земельна ділянка кадастровий но-
мер 3222486601:01:031:5018, для будівництва і об-
слуговування житлового будинку, господарських бу-
дівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0707 
га, розташована за адресою: Київська область, Киє-
во-Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Айвазов-
ського, вважати втраченим. 

Краснокутський районний суд Харківської області викли-
кає у судове засідання Паталаху Вiталiя Олександровича, 13 
серпня 1980 року народження, уродженця м. Сватове Луган-
ської областi, як вiдповiдача по справi за позовом Шаповал 
Христини Юріївни до Паталахи В.О. про стянення aлiмeнтiв 
на утримання дитини. 

Судове засідання відбудеться 28 вересня 2017 року, о 
09.00 у приміщенні Краснокутського районного суду за адре-
сою: Харківська обл., смт Краснокутськ, вул. Охтирська, 15. 
У разі наявності поважних причин неможливості з’явитися 
до суду та про можливість судового розгляду справи за ва-
шої відсутності небхідно повідомити суд. У випадку неявки 
справу буде розглянуто за вашої відсутності.

Суддя Л.В. Вовк

Токмацький районний суд Запорізької області викли-
кає в судове засідання Чубарова Олександра Кузьмича, 
як відповідача в цивільній справі № 328/1644/17 за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний ощадний банк України» в особі філії Донецьке об-
ласне управління AT «Ощадбанк» до Чубарова Олексан-
дра Кузьмича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Судове засідання відбудеться 19 верес-
ня 2017 року о 08.30 годині та 25 вересня 2017 року о 
09.30 год. (резервна дата) в приміщенні Токмацького ра-
йонного суду Запорізької області за адресою: Запорізька 
область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя О.Ю. Андрущенко

Дарницький районний суд м. Києва викликає 
як відповідача Кудряшова Михайла Григоровича, 
13.02.1956 р.н., в судове засідання на 29.08.2017 р. о 
09.15 год. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, зал 
213, для участі у цивільній справі за позовом Черни-
щука С.А. до Кудряшова М.Г. про стягнення заборго-
ваності та відсотків річних за договором позики.

У разі неявки відповідача до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням та справу 
буде розглянуто по суті за наявними в справі мате-
ріалами.

Суддя Парамонов М.Л.

Державний акт на право власності на земель-
ну ділянку Серія ЯМ №434714, виданий Карпен-
ку Юрію Олексійовичу, який проживає за адресою: 
Київська область, Бородянський район, с. Бабин-
ці, вул. Лісова, 4. Земельна ділянка кадастровий но-
мер 3222486601:01:031:5019, для будівництва і об-
слуговування житлового будинку, господарських бу-
дівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0707 
га, розташована за адресою: Київська область, Киє-
во-Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Айвазов-
ського, вважати втраченим.

Бердянським міськрайонним судом Запорізької 
області (суддя Прінь І.П., за адресою: м. Бердянськ, 
вул. Консульська, 64, каб. № 302) 31 серпня 2017 ро-
ку о 15 годині 00 хвилин буде розглядатися цивільна 
справа за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Державний Ощадний банк України» з особі фі-
лії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до 
Сучкової Олени Олексіївни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

В судове засідання викликається як відповідачка 
Сучкова О.О. У разі неявки відповідачки справа буде 
розглянута за наявними у справі матеріалами.

Суддя І.П. Прінь

Бердянським міськрайонним судом Запорізької 
області (суддя Прінь І.П., за адресою: м. Бердянськ, 
вул. Консульська, 64, каб. № 302) 31 серпня 2017 ро-
ку об 11 годині 00 хвилин буде розглядатися цивіль-
на справа за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Державний Ощадний банк України» в особі 
філії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» 
до Касицького Дениса Юрійовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

В судове засідання викликається як відповідач Ка-
сицький Д.Ю. У разі неявки відповідача справа буде 
розглянута за наявними у справі матеріалами.

Суддя І.П. Прінь

Бердянським міськрайонним судом Запорізької 
області (суддя Прінь І.П., за адресою: м. Бердянськ, 
вул. Консульська, 64, каб. № 302) 31 серпня 2017 ро-
ку о 10 годині 00 хвилин буде розглядатися цивіль-
на справа за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Державний Ощадний банк України» в особі 
філії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» 
до Голубова Станіслава Геннадійовича про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

В судове засідання викликається як відповідач Го-
лубов С.Г. У разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута за наявними у справі матеріалами.

Суддя І.П. Прінь

Великоолександрівський районний суд, Херсонської об-
ласті повідомляє Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Перший Легіон» про те, що 28.08.2017 року в 09.00 
год. Великоолександрівським районним судом Херсонської 
області за адресою: смт В. Олександрівка, вул. Ярмаркова, 
11, Херсонської області буде проводиться попередній судо-
вий розгляд цивільної справи за позовом Ялаєва Олексан-
дра Хамідуловича до Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Перший Легіон» про стягнення невиплаченої заробіт-
ної плати, а 04.09.2017 року о 09.00 год. буде розгляд даної 
цивільної справи по суті. Представник даної організації ви-
кликається в суд як відповідач.

У разі неявки в судове засідання справу буде розглянуто у 
його відсутність по наявним матеріалам.

Суддя В.О. Коваль
Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій облас-

ті (84112, м. Слов’янськ. вул. Добровольського, 2) роз-
глядає цивільну справу: за позовом. Лесовець Світлани 
В’ячеславівни до Лісовець Сергія Олексійовича про визна-
ння особи такою, що втратила право користування житло-
вим приміщенням.

Відповідач по справі Лісовець Сергій Олексійович, що за-
реєстрований за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, 
вул. Теплична, б. 18, викликається на 08.15 годину 28 серп-
ня 2017 року до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя І.О. Сидоренко

Втрачені документи
1.  Паспорт гр-на України № АМ808942 виданий Павлоград-

ським ГОУМВД в Дніпропетровській області 17.12.2001 р.;
2. Свідоцтво моряка закордонного плавання АВ 518050;
3. Сім (7) свідоцтв професії (сертифікатів);
4. Робочий диплом механіка 2 розряду;
5. Підтвердження до робочого диплому;
6.  Навчальний диплом судомеханіка, виданий в Лієпайсько-

му морехідному уч-щі в 1979 р.;
7.  Екзаменаційний протокол про підтвердження механіка 2 

розряду до 3000 кВт і вище;
8.  Екзаменаційний протокол на звання старшого механіка до 

3000 кВт., виданий Київською ГКК, 25.07.2017 р.
Всі втрачені документи, видані на ім’я Зайцева Володими-

ра Івановича, вважати недійсними.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає 
цивільну справу: за позовом Лійко Сергія Олександровича 
до Лійко Олександра Сергійовича про визнання особи такою, 
що втратила право користування житловим приміщенням,.

Відповідач по справі Лійко Олександр Сергійович, що за-
реєстрований за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, 
вул. Торська, б. 36, кв. 35 викликається на 09.30 годину 01 
вересня 2017 року до суду для участі у розгляді справи по 
суті.

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

Суддя І.О. Сидоренко

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються 
втраченими наступні бланки:

Обов’язкове страхування цивільно-правової відпові-
дальності власників наземних транспортних засобів: се-
рія АІ: 9998981; серія АЕ: 7830005; серія АК: 4951461, 
2335373, 5457048, 5474694, 6191395, 1611152—
1611154, 4680065—4680066, 1609536—1609537; Зе-
лена Картка Вся система, Азербайджан: 12617876, 
12608190, 12606586; Зелена Картка Білорусь, Молдова, 
Росія та Азербайджан: 12374793; добровільне страху-
вання відповідальності за  оплату наданих послуг під час 
поїздки за кордон: 2490350, 2575580, 2543892, 2543896, 
2315597, 2517196, 2543355, 2543369, 2543374, 2562729, 
2562761, 2539513—2539514, 2543831—2543832.

Броварський міськрайонний суд Київської області 
викликає Осьмак Олену Леонідівну, Осьмак Юлію Ле-
онідівну у цивільній справі за позовом Осьмака Лео-
ніда Івановича до Осьмак Олени Леонідівни, Осьмак 
Юлії Леонідівни про визнання осіб такими, що втра-
тили право користування жилим приміщенням.

Розгляд справи призначено о 09.00 год. 06 ве-
ресня 2017 року у приміщенні Броварського міськ-
районного суду Київської області за адресою: місто 
Бровари, Київської області, вулиця Грушевського, 2, 
каб. № 204, 206.

Суддя Дутчак І.М.

Лисичанський міський суд Луганської області повідомляє 
про те, що 10 липня 2017 року було винесено заочне рішення 
по справі № 415/3208/17, н.п. 2/415/1301/17 за позовом Лещен-
ко Тетяни Валентинівни, представник позивача Дедіченко Сергій 
Анатолійович до Територіальної громади смт Чорнухине в особі 
Чорнухинської селищної ради Перевальського району Луганської 
області про визнання права власності на нерухоме майно за на-
бувальною давністю, треті особи: Лещенко Олександр Олексан-
дровича, Лещенко Наталія Олександрівна.

Позовні вимоги задоволено у повному обсязі.
Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухва-

лив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом деся-
ти днів з дня розміщення в газеті оголошення про розгляд спра-
ви.

Суддя Л.Б. Чернобривко

У провадженні Бориспільського міськрайонного 
суду Київської області знаходиться цивільна спра-
ва № 359/4338/17 за позовом Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Екомашпрод» до Соломенце-
ва Юрія Володимировича, про стягнення матеріаль-
ної шкоди, заподіяної внаслідок скоєння ДТП.

Викликаємо як відповідача: Соломенцева Юрія Во-
лодимировича.

Розгляд вище зазначеної справи відбудеться 
21.09.2017 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні су-
ду за адресою: м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 
72, каб. № 1.

Суддя Вознюк С.М.

В Шевченківському районному суді м. Києва 
04.09.2017 року о 10.00 год. відбудеться судовий 
розгляд кримінального провадження відносно Ме-
лешка Артема Володимировича, який обвинувачу-
ється у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В судове засідання викликається Мелешко Артем 
Володимирович.

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

Суддя Лінник О.П.
Деснянський районний суд м. Києві викликає об-

винувачену Гаврилюк Марію Павлівну, 22.11.1964 
року народження, (останнє відоме місце проживан-
ня: Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. О. Не-
вського/Річна, 29/11), у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 28 серпня 2017 року о 10 
год. 00 хв. Явка до суду є обов’язковою! При собі не-
обхідно мати паспорт або документ, який посвідчує 
особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в при-
міщенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковсько-
го, 5-В, каб. 27, під головуванням судді Вінтоняк Р.Я.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Блейз 
Ірину Геннадіївну, 21 лютого 1978 р.н., як обвинувачену в 
підготовче судове засідання по кримінальному проваджен-
ню № 42016000000002390 внесеного до ЄРДР 14.09.2016 
року відносно Блейз Ірини Геннадіївни у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, яке призначено о 09 год. 00 хв. 30 серпня 2017 року.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено підго-
товче судове засідання на підставі обвинувального акта у 
кримінальному провадженні, за яким висунуте обвинувачен-
ня Блейз Ірини Геннадіївни у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України у відкритому 
судовому засіданні о 09 годині 00 хвилин 30 серпня 2017 ро-
ку, про що повідомляємо зацікавлених осіб.

Суддя В.В. Бугіль

Деснянський районний суд м. Києві повтор-
но викликає обвинуваченого Балахонова Бориса 
Лук’яновича, 10.04.1950 року народження, (останнє 
відоме місце проживання: Україна, АР Крим, м. Сім-
ферополь, вул. Павленка, 2), у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 29 серпня 2017 ро-
ку о 09 год. 30 хв. Явка до суду є обов’язковою! При 
собі необхідно мати паспорт або документ, який по-
свідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в при-
міщенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковсько-
го, 5-В, каб. 27, під головуванням судді Вінтоняк Р.Я.

По цивільній справі за позовом Казенної Тетяни 
Іванівни до Козак Олени Яківни, Каблучка Романа 
Володимировича, 3-тя особа: орган реєстрації Вов-
чанської міської ради Харківської області про визна-
ння особи такою, яка втратила право користуван-
ня житловим приміщенням, для участі у справі ви-
кликаються до Вовчанського районного суду Хар-
ківської області за адресою: Харківська область, м. 
Вовчанськ, вул. Торгова, 2, на 31 серпня 2017 року о 
15.00 відповідачі Козак Олена Яківна та Каблучко Ро-
ман Володимирович. Явка до суду є обов’язковою. У 
разі неявки до суду у визначений день та час справу 
буде розглянуто без їхньої участі.

Суддя М.М. Глоба
Дніпровський районний суд м. Києва 

викликає як співвідповідача Регіональний 
сервісний центр МВС України у м. Києві в 
особі Територіального Сервісного центру 
№ 4845 в судове засідання по цивільній 
справі за позовом Паденко Тетяни Мико-
лаївни до Удалова Олександра Ігоровича, 
треті особи: Артьоменко Гелена Геннаді-
ївна, Паденко Денис Ігорович про визна-
ння договору купівлі-продажу таким, що 
відбувся, яке відбудеться 16 жовтня 2017 
року о 10.00 годині в приміщенні суду за 
адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 
30, суддя Яровенко Н.О.

У випадку неявки відповідача в судове 
засідання, справа буде розглянута у його 
відсутність.

Суддя Н.О. Яровенко

Свідоцтво про право власності на жит-

ло, видане 16 грудня 1993 року орга-

ном приватизації державного житлово-

го фонду Старокиївського району м. Киє-

ва за № 3563, зареєстроване в Київсько-

му міському БТІ 24 грудня 1993 р. за № 

5226/2749-а Стаценку Олександру Андрі-

йовичу вважати втраченим.

Інформація для абонентів  

ПрАТ «Фарлеп-Інвест»  

(код ЄДРПОУ — 19199961)

Повідомляємо, що з 1 вересня 2017 

року змінюються окремі тарифи на по-

слугу Інтернет для існуючих абонентів  

— фізичних осіб.

Детальна інформація —  

за телефоном (044) 507 00 00 або 177  

(з телефонних ліній Vega).

Оголошення
31 серпня та 01 вересня 2017 року на Аграрній біржі відбудеться загальний аукціон з 

продажу необробленої деревини лісогосподарських підприємств Рівненського обласного 
управління лісового та мисливського господарства (ресурс ІV кварталу 2017 року).

Сесія з продажу хвойних порід деревини відбудеться 31 серпня о 10:00.
Сесія з продажу листяних порід деревини відбудеться 01 вересня о 10:00.
Відомості про обсяги запропонованої для продажу необробленої деревини, її породи, про-

давців, якісні характеристики, кількість та розміри лотів, початковий рівень ціни лота, крок 
аукціону, умови поставки, строки поставки, кінцевий термін прийняття заявок на участь в 
аукціоні, розмір та термін перерахунку гарантійного внеску, а також інші умови проведення 
аукціону можна отримати на сторінці Аграрної біржі в мережі Інтернет — agrex.gov.ua або за 
адресою: 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 67, корп. 5, будівля Аграрної біржі, тел. (044) 468-
69-27, e-mail: wood@agrex.gov.ua.

Прийом заявок на аукціон завершується 30 серпня 2017 року о 10:00 год.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 23 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +9  +14 +18 +23 Черкаська +9  +14 +18 +23
Житомирська +9  +14 +18 +23 Кіровоградська +9  +14 +18 +23
Чернігівська +9  +14 +18 +23 Полтавська +9  +14 +18 +23
Сумська +9  +14 +18 +23 Дніпропетровська +9  +14 +18 +23
Закарпатська +9  +14 +18 +23 Одеська +12  +17 +22 +27
Рівненська +9  +14 +18 +23 Миколаївська +12  +17 +22 +27
Львівська +9  +14 +18 +23 Херсонська +12  +17 +22 +27
Івано-Франківська +9  +14 +18 +23 Запорізька +12  +17 +22 +27
Волинська +9  +14 +18 +23 Харківська +12  +17 +22 +27
Хмельницька +9  +14 +18 +23 Донецька +12  +17 +22 +27
Чернівецька +9  +14 +18 +23 Луганська +12  +17 +22 +27
Тернопільська +9  +14 +18 +23 Крим +12  +17 +22 +27
Вінницька +9  +14 +18 +23 Київ +12  +14 +19 +21

Укргiдрометцентр

ФОТОФАКТ

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Доне-
цької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходить-
ся кримінальне провадження за обвинуваченням Шашкіна Костянти-
на Валерійовича, у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ст. 258-3 ч. 1, ст. 263 ч. 1 КК України, який викликається для 
участі у розгляді кримінального провадження, яке відбудеться 01 ве-
ресня 2017 року о 10.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Ма-
ріуполь, пр.-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

Суддя О.Г. Васильченко

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає 
як відповідачку в судове засідання на 28 серпня 2017 року, а саме:

Попелнуху Тетяну Іванівну на 14.30 годину за позовами Публічного акці-
онерного товариства комерційний банк «Правекс-Банк» про стягнення за-
боргованості, до зали судових засідань Сватівського районного суду Лу-
ганської області.

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

Суддя В.О. Половинка

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області (87535, м. 
Маріуполь, пр. Металургів, 231) розглядає цивільну справу за позовом 
Hocко Олексія Григоровича до Носко Кристини Леонідівни про стягнен-
ня аліментів.

Відповідачка по справі: Носко Кристина Леонідівна, викликається о 08 
годині 50 хвилин 30 серпня 2017 року до суду, кабінет № 8 для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про при-
чину неявки, інакше справа буде розглянута за її відсутності на підставі ст. 
ст. 169 ч. 4, 225 ЦПК України.

Суддя Г.Л. Харитонова

Краматорський міський суд Донецької області розглядає кримінальну 
справу № 234/9109/15-к (провадження № 1-кп/234/24/17) за обвинувачен-
ням Келемана Сергія Ярославовича за ст. ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Викликається обвинувачений Келеман Сергій Ярославович, який про-
живає за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Хабаровська, 
40-7 на 01 вересня 2017 року о 09.00 годині для участі у судовому засідан-
ні, яке відбудеться в приміщенні Краматорського міського суду Донецької 
області за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковсько-
го, 21, каб. № 23/3.

Суддя А.О. Михальченко

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає як відпо-
відачів в судове засідання на 28 серпня 2017 року, а саме:

Новохатського Михайла Анатолійовича, Борисенка Миколу Володимиро-
вича на 14.00 годину за позовами Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «Правекс-Банк» про стягнення заборгованості, до зали су-
дових засідань Сватівського районного суду Луганської області.

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

Суддя В.О. Половинка

Гайок і Соловей  
зачекалися гостей!
НАЦІОНАЛЬНИЙ БРЕНД. Сьогодні стартує ярмарок  
у Великих Сорочинцях

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Найбільше в Україні тор-
говище відкривається  

на тиждень пізніше, ніж за-
звичай — 22 серпня, і трива-
тиме до 27 серпня. Його ор-
ганізатори добряче поста-
ралися для того, щоб ярма-
рок став кращим і сучасні-
шим, і при цьому зберігав 
свій унікальний народний 
колорит і багатовікову істо-
ричну автентичність. Як і 
майже щороку, ТОВ «Соро-
чинський ярмарок» потур-
бувалося про облаштуван-
ня поля, прокладення нових 
доріг, створення додатко-
вих санітарних зон, прове-
дення додаткових водогонів. 
Частково замінили електро-
обладнання, збудували нові 
павільйони в містечку май-
стрів, посадили чимало де-
рев, кущів та море квітів. 

Перенесли на інше міс-
це і фактично заново побу-
дували головну сцену. Ре-
організували ярмаркову те-
риторію, всі кафе і рестора-
ни розташували в окремо-
му секторі, отож всі торгові 
точки нині в рівних умовах. 
Організатори запевнили, 
що зростуть і вимоги до за-
кладів громадського харчу-
вання, до їхнього зовнішньо-
го вигляду, санітарного ста-
ну, обладнання, меню укра-
їнської кухні.

Радикальних змін зазнає 
культурно-мистецька про-
грама цьогорічного ярмарку. 
Вона вирізнятиметься новим, 
сучасним підходом до прове-
дення багатьох заходів. Єди-
не, що залишається незмін-
ним — це щире бажання най-
кращих зірок української 
естради подарувати своє 
мистецтво гостям і учасни-
кам Сорочинського ярмарку.

Транспорт із Полтави на 
Сорочинський ярмарок кур-
суватиме з АС-1 та АС-3, із 6 
до 22 години. З 22 по 27 серп-
ня, крім вже існуючих при-
міських та міжміських марш-
рутів, додатково свої послу-
ги надаватимуть іще 10 пе-
ревізників. На момент прове-

дення торговища їм видадуть 
тимчасові дозволи. 

Отримати тимчасовий 
маршрут до Сорочинців пе-
ревізники зможуть тільки в 
тому випадку, якщо їхні ма-
шини відповідати муть пев-
ним вимогам. Зокрема, во-
ни мають бути справни-
ми і не переобладнаними. 
Люк, вікна й аварійні двері 
обов’язково мають відчиня-
тися. В кожному салоні пови-
нні бути аптечки, вогнегас-
ники. А шини мають відпові-
дати нормам та стандартам. 
Це вимога т. в. о. начальника 
управління інфраструкту-
ри та туризму Полтавської 
облдержадміністра ції Сер-
гія Марчишинця. 

Але безпека пасажирів на 
дорогах залежить не тіль-
ки від справності автобусів 
та маршруток. Представни-
ки правоохоронних органів 
Полтавщини беруть під свій 
контроль і водіїв.  «Вони по-
винні дотримуватися правил 
дорожнього руху. Обережно 
водити транспорт. Ми в пері-
од проведення Сорочинсько-
го ярмарку працюватимемо у 
посиленому режимі і ретель-
но за цим слідкуватимемо, - 
каже інспектор сектору на-
гляду за станом доріг та авто-
мобільно-технічної інспекції 
управління превентивної ді-
яльності ГУ НП в Полтавській 
області Тарас Полтавець.

У кожному районі графік 
руху транспорту буде інди-
відуальним. Його встанов-
лять самі перевізники. Вар-
тість квитків залежатиме від 
відстані від населеного пунк-
ту до Великих Сорочинців. 
Чим далі — тим дорожче. Пе-
редбачають, що з Миргорода 
на ярмарок можна буде до-
їхати за 20 гривень, а з Пол-
тави — за 80. Проте дістати-
ся до Сорочинців можна буде 
і за менші гроші. Щоденно до 
Миргорода (там найближча 
залізнична станція) прямує 4 
приміські потяги, квиток від 
Полтави до Миргорода ко-
штує близько 10 гривень, а 
вже звідти — автобусом. Так 
полтавці зможуть заощадити 
до 30 гривень. 

ВІД СЕСІЇ ДО СЕСІЇ. Українці вдало  стартували  на 29-й літній 
Всесвітній Універсіаді, що проходить цими днями в тайванському Тай-
беї (КНР). У другий змагальний день нашим спортсменам-студен-
там вдалося зібрати повний комплект нагород, здобувши «золото»,  
«срібло» та дві «бронзи». Першим українським чемпіоном Універсіа-
ди — 2017 став плавець Михайло Романчук (на знімку). Наш співвіт-
чизник був найшвидшим у плаванні вільним стилем на дистанції 400 
метрів, подолавши її за 3 хв. 45,96 с.

Срібним призером змагань стала чоловіча збірна зі спортивної 
гімнастики. Олег Верняєв, Ігор Радивілов, Петро Пахнюк, Владис-

лав Грико та Євгеній Юденков  у фіналі командного турніру набра-
ли 257,900 бали, обійшовши росіян та поступившись лише спортсме-
нам з Японії.

Дзюдоїст Андрій Колесник, який відкрив медальний залік збірної, у 
«малому» фіналі переміг представника Бразилії Руана да Сильву та 
став володарем бронзової нагороди. 

Також на третю сходинку в особистому заліку піднялася Ксенія 
Пантелєєва.

Універсіада   — 2017 триватиме до 30 серпня. І, сподіваємося, україн-
ська збірна подарує нам чимало яскравих переможних миттєвостей. 

ОГОЛОШЕННЯ
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Колись воли були головним транспортним засобом,  
а нині Гайок і Соловей — атрибути Сорочинського ярмарку
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