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ОРІЄНТИР

Відповідною постановою уряд 
вніс зміни до переліку лікарських 
засобів та медичних виробів, які 
закуповуються  
за бюджетною програмою 2301400 

Упродовж трьох місяців 
Верховна Рада мусить 
дати старт перетворенням 
в освітній, медичній, 
судовій і пенсійній сферах

ПРІОРИТЕТИ

Рахувати тепло стає вигідно 
ЕНЕРГООЩАДНІСТЬ. Щойно в серпні програма «теплих 

кредитів» запрацювала на повну силу, рівень її популярнос-
ті істотно зріс. За місяць близько 6 тисяч родин залучили 403 
мільйони гривень на енергоефективні заходи. Для порівняння: 
у попередні місяці обсяг отриманих кредитів становив 68—130 
мільйонів гривень.

Крім цього, вперше за всю історію програми у серпні 133 
ОСББ та ЖБК залучили 32 мільйони гривень «теплих креди-
тів». Це вдесятеро більше, ніж торік у серпні, коли ОСББ взя-
ли у державних банках лише 3,2 мільйона на енергоефектив-
ні заходи.

«Неймовірно високий попит ОСББ на «теплі кредити» — 
свідчення їхньої довіри до уряду. Раніше ОСББ було важко 
мотивувати до енергоощадності. Чималих зусиль докладали, 
щоб переконати громадян об’єднатися й  проголосувати «те-
плий кредит». Завдяки широкій інформаційній кампанії, чис-
ленним регіональним і районним роз’яснювальним семінарам, 

успішним історіям утеплення ОСББ нам вдалося запевнити їх, 
що компенсації виплачують, а досягти економії енергоспожи-
вання реально», — коментує голова Держенергоефективнос-
ті Сергій Савчук.

«Комплексна термомодернізація багатоповерхівки — уте-
плення з облаштуванням ІТП із погодним регулюванням — 
дає змогу вдвічі та більше зменшити платіжки за опалення», 
— цитує слова посадовця прес-служба відомства.

Також із 403 мільйонів гривень найбільшу суму, а саме — 
360 мільйонів, одержано для утеплення індивідуального жит-
ла: встановлення лічильників, заміни вікон, термоізоляції стін 
тощо. Ще 10,4 мільйона гривень узято для встановлення твер-
допаливних котлів.

Загалом з початку дії програми понад 330 тисяч сімей ско-
ристалися «теплими кредитами» на суму 4,3 мільярда гри-
вень. Зокрема близько 1150 ОСББ та ЖБК залучили 190 міль-
йонів на утеплення багатоповерхівок.

Волонтер Олег Котенко:

«Після визволення 
Слов’янська думав,  
що вже  
не займатимуся 
заручниками,  
та виявилося,  
ця робота тільки 
розпочиналася»
Натовп під триколорами, що біснувався біля примі-

щення Донецької облдержадміністрації, враз збу-
джено загув ще дужче і трохи розступився. Крізь ньо-
го впевнено рухалися троє здорованів у балаклавах та з 
автоматами, які вели чоловіка зі зв’язаними за спиною 
руками й мішком на голові. Бранця швидко заштовхали 
в багажник автомобіля, і той рвонув із місця в напрямку 
вулиці Університетської… 

Ось так навесні 2014 року носії «руского міра» бру-
тально, безкарно і дещо показово захоплювали посе-
ред білого дня не тільки приміщення органів влади й 
правоохоронців, а й людей, яких підозрювали в про-
українських настроях. Саме тоді й з’явилася серйоз-
на проблема полонених і заручників, відшукати і ви-
зволити яких намагалися родичі, знайомі чи колеги. А 
невдовзі ситуація переповнених підвалів приміщення 
міського управління СБУ повторилася у Слов’янську, 
захопленому російськими диверсантами на чолі з Іго-
рем Гіркіним-Стрєлковим. Зі спогадів про ті трагіч-
ні дні й розпочалася розмова з головою громад-
ської організації «Група «Патріот» (центр ви-
зволення заручників) Олегом КОТЕНКОМ.
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ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН: 

527,553 млрд грн
доходів отримав держбюджет  

у січні — серпні 2017 року.  
Це на 7,7% більше бюджетного розпису 

на цей період

«15 вересня внесемо  
у Верховну Раду бюджет 

із пріоритетами: 
децентралізація, підтримка 

реального сектору 
економіки, медицина, 

оборона, дороги тощо».

У скільки обійдуться 
запаси на зиму

АКТУАЛЬНА ТЕМА. «Урядовий кур’єр» поцікавився цінами  
на найбільш популярні продукти

Прем’єр-міністр про фінішну пряму,  
на яку уряд виводить бюджетний процес 

ЦИФРА ДНЯ
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За об’ємами заготівель овочі завжди були поза конкуренцією
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Первомайський міськрайонний суд Миколаївської облас-
ті повідомляє Мусаєва Азізага, місце перебування якого неві-
доме, що судовий розгляд по цивільній справі провадження  
№ 2/484/1403/17 р. за позовною заявою Дудник Тетяни Анато-
ліївни до Мусаєва Азізага про розірвання шлюбу, відкладено на 
28.09.2017 року о 09.10 годині. На призначений час відповідачу 
слід з’явитись до суду Первомайського міськрайонного суду Ми-
колаївської області із паспортом.

У разі неявки відповідача позовна заява на підставі ч. 4 ст. 169 
ЦПК України буде розглянута за його відсутності на підставі на-
явних у справі даних чи доказів (постановлене заочне рішення).

Суддя О. В. Мельничук

Личаківський районний суд м. Львова викликає Наварійську 
Анну Андріївну (останнє відоме місце проживання: м. Львів-
Винники, вул. Винна Гра, 8В/11), як третю особу в судове засідан-
ня по цивільній справі № 2/463/1247/2017 (463/5828/17) за позо-
вом Уварова Віталія Сергійовича до Житлово-будівельного коо-
перативу «Винники-1», третя особа: Наварійська Анна Андріївна, 
про визнання права власності, що відбудеться 25 вересня 2017 р. 
о 14 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, 
вул. Б.Лепкого, 16, зал судових засідань №10.

В разі неявки третьої особи на вказане судове засідання суд 
розглядатиме справу без її участі на підставі ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Гирич С. В.

Житомирський районний суд Житомирської області викли-
кає як відповідача Федоренка Сергія Юрійовича у цивільній справі 
№278/1466/17 за позовом Федоренко Зінаїди Борисівни до Федорен-
ка Сергія Юрійовича, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог 
щодо предмета спору, — Територіальна громада в особі Оліївської 
сільської ради Житомирського району Житомирської області, про 
встановлення порядку користування земельною ділянкою.

У разі неявки в судове засідання відповідача без поважних при-
чин розгляд справи відбудеться за його відсутності на підставі на-
явних доказів.

Розгляд справи відбудеться 5 жовтня 2017 року о 12.00 год. у при-
міщенні суду за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 90, каб. №5.

Суддя О. М. Дубовік

Втрачене Свідоцтво 
про право на спадщину 

за законом на ім’я Хвоя Т. П., 
зареєстроване в реєстрі 

за №7-488, видане 
26.02.2008 Другою 

київською державною 
нотаріальною конторою, 

вважати недійсним.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як відповідача Новікова 
Івана Олександровича, останнє відоме місце проживання якого: м. Ки-
їв, вул. Ревуцького, буд. 35, кв. 82, у судове засідання, яке відбудеться 
22 вересня 2017 року о 09.30 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 
5-А, каб. 124, для участі в судовому розгляді цивільної справи за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» до Новікова Івана 
Олександровича про стягнення заборгованості.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається по-

відомлений про день, час та місце розгляду справи і в разі неявки до су-
ду справа може бути розглянута за його відсутністю.

Відповідач у випадку неявки в судове засідання зобов’язаний повідо-
мити суд про поважність причини неявки.

Суддя В. В. Даниленко

Надьонову Олегу Леонідовичу, що зареєстрований за адресою: 
097408, Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Інтернаціональ-
на, 102, кв. 9, необхідно з’явитися 8 листопада 2017 року о 16 год. 30 
хв. до Дарницького районного суду м. Києва (м. Київ, вул. Севастополь-
ська, 14-а, зал № 5), для участі в судовому засіданні по цивільній спра-
ві за позовом Левченко Світлани Юріївни до Надьонова Олега Леоні-
довича, третя особа: Служба у справах дітей, про позбавлення батьків-
ських прав.

У разі неявки до суду справу буде розглянуто по суті за наявними в 
ній матеріалами у вашу відсутність в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

У випадку неявки відповідач зобов’язаний повідомити суд про при-
чини своєї неявки.

Суддя Леонтюк Л. К.

Гребінківський районний суд Полтавської області викликає Ростопіру 
Світлану Миколаївну, Ростопіру Сергія Миколайовича як відповідачів у спра-
ві за позовом Опанасенко Лідії Григорівни про визнання права власності на 
земельну ділянку (пай) в порядку спадкування за законом.

Останнє відоме місце проживання Ростопіри Світлани Миколаївни, Рос-
топіри Сергія Миколайовича — с. Почаївка Гребінківського району Полтав-
ської області.

Судове засідання призначено на 21 вересня 2017 року о 10 год. 00 хв. у 
залі судових засідань № 2 Гребінківського районного суду Полтавської об-
ласті за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 4, м. Гребінка Полтавської області.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки справу буде розглянуто за відсут-
ності відповідача, який зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в 
судове засідання.

Суддя В. М. Шевченко

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

організатори торгів:
ТОВ «НЬЮТЕНД»

Номер лота: Q80926b6953
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: 27.09.2017 
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/19345-9834

ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА»

Номер лота: Q81026b6954
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: 27.09.2017 
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/19259-27092017-9873

Лугинський районний суд Житомирської обл. (адреса суду: 11301, 
Житомирська обл., смт Лугини, вул. К. Маркса, 2 а) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться  06.09.2017 о 09:00 до Гуменюк Юрій Мико-
лайович (останнє відоме місце реєстрації: 11341, Житомирська обл., Лу-
гинський р-н, с. Остапи, вул. Центральна, буд. 7) справа № 281/342/17, 
суддя Денисюк І. І.

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 опублікуванням цього оголо-
шення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

Криничанський районний суд Дніпропетровської обл. (адреса су-
ду: 53200, Дніпропетровська обл., смт Кринички, вул. Виконкомів-
ська, 17) повідомляє  про те, що по цивільній справі за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк»  13.07.2017 до Нєстєров Денис Євгенійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 52334, Дніпропетровська обл., Криничан-
ський р-н, с. Адамівка, вул. Каптурова, буд. 20) справа № 178/170/17, 
суддя Берелет В. В. було ухвалено заочне рішення, позовні вимоги 
задоволені повністю або частково

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

Садченку Євгенію Олександровичу, останнє відоме місце 
проживання: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 19, кв. 
185, необхідно 8 вересня 2017 року з’явитись об 11 год. 15 хв. 
до Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, 
вул. Кошиця, 5А, каб. 217, для участі в судовому засіданні по ци-
вільній справі за позовом Шейка Валентина Валентиновича до 
Садченка Євгенія Олександровича про стягнення заборгованос-
ті за договором, під головуванням судді Цимбал І. К.

Наслідками неявки буде проведення з’ясування обставин у 
справі на підставі доказів, про подання яких було заявлено під 
час судового засідання.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 
04.05.2006 р., а саме: квартира, яка знаходиться за адресою:  
м. Донецьк, пр. Дзержинського, буд. 4, кв. 60, номер бланку 
ЯЯЯ 759394, видане Головним управлінням благоустрою та ко-
мунального обслуговування Донецької міської ради, начальни-
ком головного управління М.В. Баранецьким, свідоцтво видане 
згідно з рішенням виконкому Ворошиловської районної у м. До-
нецьку ради від 12.04.2006 р., №100/18, на ім’я Бевзенко Борис 
Федорович, вважати недійсним, у зв’язку з втратою.

Южноукраїнський міський суд Мико-
лаївської області викликає в судове засі-
дання на 11 вересня 2017 року о 10.00 го-
дині за адресою: Миколаївська область, 
м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 
3-А, до судді Волкової О. І. як відповідача 
Терещенка Віктора Анатолійовича по ци-
вільній справі №486/540//17 за позовною 
заявою Приватного акціонерного товари-
ства «Страхова компанія «ПЗУ Україна» 
до Терещенка Віктора Анатолійовича про 
відшкодування завданої майнової шкоди.

У разі неявки відповідача справу буде 
розглянуто в його  відсутність.

Болградський районний суд Одеської 
області викликає до суду як відповіда-
ча Пітела Сергія Петровича, останнє відо-
ме місце проживання якого: м. Болград, 
у судове засідання на 19.09.2017 року об 
11.30 год. по цивільній справі за позовом 
Бочкарнікової Наталі Геннадіївни до Пітела 
Сергія Петровича про розірвання шлюбу.

У випадку неявки відповідача справа 
буде розглянута за його   відсутності.

Адреса суду: м. Болград Одеської об-
ласті, вул. 25 Серпня, 192, каб. №6.

Суддя А. В. Кравцова

Ужгородський міськрайонний суд Закарпат-
ської області повідомляє, що в провадженні су-
ду знаходиться цивільна справа №308/3895/17 
за позовом Мовчан Лариси Петрівни до Мов-
чана Володимира Миколайовича про розірван-
ня шлюбу.

Відповідач Мовчан В. М. викликається в су-
дове засідання, яке відбудеться 7 листопада 
2017 року об 11 год. 30 хв. у приміщенні Ужго-
родського міськрайонного суду Закарпатської 
області за адресою: м. Ужгород, вул. Загор-
ська, 53.

Після опублікування оголошення в пресі від-
повідач вважається повідомленим про час та міс-
це слухання справи. У разі неявки відповідача 
Мовчана  В. М. справу буде розглянуто за його 
відсутності з ухваленням заочного рішення. Пе-
реконливо просимо з’явитися в судове засідання.

Суддя В. Й. Данко

Білокуракинський районний суд Луган-
ської області викликає в судове засідання 
відповідача по справі № 409/479/17 за по-
зовом Іванцова Степана Віталійовича до 
Коновалова Дмитра Юрійовича про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 
20.09.2017 року о 13.00 год. (резервна да-
та на 04.10.2017 року на 13.00 год.) у за-
лі суду за адресою: Луганська область,  
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач: Коновалов 
Дмитро Юрійович, адреса: м. Луганськ, 
вул. Комунальна, 43.

У випадку неявки відповідача справу 
буде розглянуто за його відсутності за на-
явними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаїв-
ської області викликає в судове засідання на 09 
год. 30 хв. 13 вересня 2017 року як відповіда-
ча Щеглова Артема Олександровича (останнє ві-
доме місце проживання: вул. Маріїнська, 33, кв. 
2, м. Вознесенськ Миколаївської області, місце 
реєстрації: Луганська обл., м. Краснодон, пров. 
Волгоградський, 8), у справі за позовом Щегло-
вої Богдани Сергіївни до Щеглова Артема Олек-
сандровича про розірвання шлюбу.

Засідання відбудеться в приміщенні Воз-
несенського міськрайонного суду за адресою:  
м. Вознесенськ Миколаївської області, вул. Кі-
брика, 11, каб. № 14.

В разі неявки відповідача в судове засідання 
справа буде розглянута без його участі на під-
ставі наявних у ній матеріалів.

Суддя О. В. Вуїв

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 30 серпня 2017 р. № 590-р 
Київ

Про застосування переговорної процедури 
закупівлі

З метою належного захисту прав та інтересів України в Європейському суді з прав 
людини і залучення підтримки та допомоги міжнародних та іноземних фахівців у вре-
гулюванні питань, пов’язаних із відшкодуванням втрат, завданих тимчасовою оку-
пацією території України та іншими протиправними діями з боку держави-агресо-
ра, на підставі відповідного рішення міжвідомчої робочої групи дозволити Міністер-
ству юстиції здійснити у 2017 році закупівлю юридичних послуг із застосуванням пе-
реговорної процедури закупівлі відповідно до пункту 7 частини другої статті 35 За-
кону України «Про публічні закупівлі», пов’язаних із забезпеченням представництва 
України в Європейському суді з прав людини у справах України проти Російської Фе-
дерації «Україна проти Росії» (заява № 20958/14) та «Україна проти Росії (V)» (зая-
ва № 8019/16).

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 30 серпня 2017 р. № 591-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 
Національному агентству з питань  

державної служби на 2017 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійсни-

ти у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Національно-
му агентству з питань державної служби у загальному фонді державного бюдже-
ту, перерозподіл видатків у сумі 460 тис. гривень шляхом зменшення обсягу видат-
ків споживання (у тому числі комунальні послуги та енергоносії — 405 тис. гривень) 
та встановлення видатків розвитку за бюджетною програмою 6121010 »Керівництво 
та функціональне управління у сфері державної служби».

2. Забезпечити:
Національному агентству з питань державної служби — погодження перерозподі-

лу видатків, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної 
Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних 
змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 30 серпня 2017 р. № 596-р 
Київ

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки
Відповідно до статей 92, 122, 123 і 149 Земельного кодексу України надати публіч-

ному акціонерному товариству «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» дозвіл на роз-
роблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері земле-
устрою проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 19,7 гек-
тара (землі державної власності лісогосподарського призначення (ліси), що пере-
буває у постійному користуванні державного підприємства «Коростенське лісомис-
ливське господарство», розташованої на території Хорошівського району Житомир-
ської області, з подальшим наданням її зазначеному товариству в постійне корис-
тування із зміною цільового призначення для розширення території промислового 
майданчика, складів готової продукції та кар’єрного поля в межах гірничого відво-
ду для дотримання проектних параметрів кар’єру під час розробки родовища корис-
них копалин відповідно до спеціального дозволу на користування надрами від 11 лю-
того 2015 р. № 6027.

Публічному акціонерному товариству «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» пе-
редбачити у зазначеному проекті землеустрою розрахунок втрат лісогосподарсько-
го виробництва та збитків, що будуть завдані землекористувачу внаслідок вилучен-
ня земельних ділянок.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 30 серпня 2017 р. № 597-р 
Київ

Про віднесення нерухомого майна до сфери  
управління Міністерства юстиції

Віднести нерухоме майно за переліком згідно з додатком до сфери управління Мі-
ністерства юстиції.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 30 серпня 2017 р. № 597-р

ПЕРЕЛІК 
нерухомого майна, що відноситься до сфери  

управління Мін’юсту
Будівля по вул. Матросова, 26, у м. Запоріжжі

СПРАВА «Микола Дмитрович МОРАРУ  
проти України» 

(Nikolay Dmitriyevich MORARU v Ukraine)
(Заява № 35035/16)

Стислий виклад рішення від 29 червня 2017 року
Заявник скаржився за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість цивіль-
ного провадження і відсутність у національному законодавстві ефективного засобу 
юридичного захисту.

Після невдалих спроб досягти дружнього врегулювання Уряд України (далі — 
Уряд) повідомив Європейський суд з прав людини (далі — Європейський суд) про 
односторонню декларацію з метою врегулювання питань, які порушувались цією 
скаргою. Уряд визнав надмірну тривалість цивільного провадження і відсутність у 
національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту, запропону-
вав виплатити заявнику відшкодування та закликав Європейський суд вилучити йо-
го заяву з реєстру справ відповідно до підпункту «с» пункту 1 статті 37 Конвенції.

Європейський суд, не отримавши відповіді заявника про прийняття умов одно-
сторонньої декларації, нагадав, що за певних обставин він може вилучити заяви від-
повідно до підпункту «с» пункту 1 статті 37 Конвенції на підставі односторонньої де-
кларації Уряду держави-відповідача, навіть якщо заявник бажає продовження роз-
гляду його справи.

Враховуючи викладене, Європейський суд визнав за доцільне вилучити заяву з 
реєстру справ.

За цих підстав Суд одноголосно,
«Бере до уваги умови декларації Уряду держави-відповідача та засоби забезпе-

чення дотримання зазначених у ній зобов’язань;
Вирішує вилучити заяву зі свого реєстру справ відповідно до підпункту «с» пунк-

ту 1 статті 37 Конвенції».
Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини

ЄВРОПЕйСЬКИй СУД з ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАїНА

Будівля (літер А) та споруда (літер Б) по вул. Північне шосе, 9, у м. Запоріжжі
Будівля (літер А-2, А-3) по вул. О. Архипенка, 1, у м. Львові
Нежитловий об’єкт по вул. Спаській, 39, у м. Миколаєві 
Адміністративні приміщення загальною площею 768,4 кв. метра (літер А-1) по вул. 

Словацького, 7, у м. Рівному
Будівля (реєстраційний номер 803021961101) по вул. Стадникової, 40а, у м. Тер-

нополі
Нежитлові будівлі (літер А-3, Б-1) по вул. Нетіченській, 14, у м. Харкові
Адміністративна будівля по пров. Військоматському, 3, у м. Хмельницькому
Нежитлова прибудова (літер А’-2, пд) по вул. Гоголя, 337, у м. Черкасах 
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оголошення

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

Старобільський районний суд Луганської обл. 
(адреса суду: 92700, Луганська обл., м. Старобільськ, 
вул. Пролетарська, 38 а) повідомляє  про те, що   по 
цивільній справі за позовом ПАТ КБ Приватбанк:

26.05.2015 до Войтехович Світлана Василівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 94600, Луганська 
обл., Антрацитівський р-н, с. Кріпенське, вул. Лісна,  
буд. 22) справа № 431/1569/15ц, суддя Озеров В. А.

29.10.2015 до Марченко Сергій Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 94600, Луганська 
обл., м. Антрацит, вул. Петровського, буд.19, кв.6) 
справа № 431/3323/15-ц, суддя Озеров В. А.

30.09.2016 до Мирошниченко Олена Олександрів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 94613, Луган-
ська обл., м. Антрацит, вул. Леніна, буд. 16, кв. 65) 
справа № 431/2623/16-ц, суддя Олійник С. В. було 
ухвалено заочне рішення, позовна вимоги задоволе-
на 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.

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як відповідача Доценка Євгена Геннаді-
йовича (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. 
Агафонова, буд. 7, кв. 4) у судове засідання з розгля-
ду цивільної справи за позовом ДП «Сєвєродонець-
ка теплоелектроцентраль» про стягнення заборгова-
ності з оплати комунальних послуг з централізовано-
го опалення, яке відбудеться 12.09.2017 року об 11 
годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби 
Народів, 19. У разі неявки на вказане судове засідан-
ня суд розглядатиме справу без вашої участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Д. Б. Баронін

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як відповідачку Котляр Ірину Вікторівну 
(Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Агафо-
нова, буд. 7, кв. 4) у судове засідання з розгляду ци-
вільної справи за позовом ДП «Сєвєродонецька те-
плоелектроцентраль» про стягнення заборгованос-
ті з оплати комунальних послуг з централізованого 
опалення, яке відбудеться 12.09.2017 року о 10 го-
дині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби На-
родів, 19. У разі неявки на вказане судове засідання 
суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі 
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Д. Б. Баронін

Старобільський районний суд Луганської облас-
ті викликає Марчук Наталію Юріївну, яка проживає 
за адресою: вул. Менжинського, 18, с. Щокотове, м. 
Антрацит Луганської області, як відповідачку в судо-
ве засідання по цивільній справі № 2/431/1190/17р за 
позовом Департаменту соціальної політики до Чер-
каської міської ради про стягнення грошової допо-
моги, яке відбудеться 11 вересня 2017 року о 15 год. 
00 хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а».

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

Суддя Форощук О. В.

Васильківський міськрайонний суд Київської області ви-
кликає Снаговського Вадима Вікторовича в судове засідання 
як відповідача у справі за позовом Диби Василя Миколайо-
вича до Снаговського Вадима Вікторовича, Гончарова Дени-
са Володимировича про стягнення матеріальної та мораль-
ної шкоди, яке призначено на 12.10.2017 року об 11 год. 30 
хв. і відбудеться за адресою: Київська область, м. Васильків, 
вул. Шевченка, 8, кім. 313.

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

важних причин, воно буде проведено у вашу відсутність, а 
відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням ого-
лошення про виклик, відповідач вважається повідомленим 
про час і місце розгляду справи.

Суддя Л. М. Кравченко

Лисичанський міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Гука Сергія Олексійовича, який 
зареєстрований за адресою: Луганська область,  
м. Алчевськ, вул. Грибоєдова, буд. 48, у судове засі-
дання з розгляду цивільної справи за позовною зая-
вою Гук Тетяни Миколаївни до Гука Сергія Олексійо-
вича, яке відбудеться 12 вересня 2017 року о 15 го-
дині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: м. Ли-
сичанськ, вул. Штейгерська, 38, каб. 7. У разі неявки 
в судове засідання справа буде розглянута без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя М. О. Краснокутська

Гайсинський районний суд Вінницької області по-
відомляє, що розгляд справи за позовом ПАТ «Дель-
таБанк» до Тітаренка Володимира Віталійовича про 
стягнення боргу відбудеться 20.09.2017 року о 9 год. 
10 хв. у приміщенні Гайсинського районного суду Ві-
нницької області за адресою: м. Гайсин, вул. Собор-
на-47.

У разі неявки в судове засідання відповідача Ті-
таренка Володимира Віталійовича, 26.04.1981 р.н., 
останнє відоме місце проживання: м. Гайсин, вул. Со-
борна, буд. 19 Гайсинського району Вінницької обл., 
без поважних причин, справу може бути розглянуто 
без нього з постановленням заочного рішення.

Суддя О. В. Бондар

П’ятихатський районний суд Дніпропетровської об-
ласті повідомляє, що 21.08.2017 року винесено заочне 
рішення по цивільній справі №190/378/17 проваджен-
ня №2/190/278/17 за позовною заявою Сіменцової Ма-
рії Олександрівни в інтересах та від імені Савченко Іри-
ни Іванівни до Савченка Руслана Олександровича, тре-
тя особа – Орган опіки та піклування виконавчого коміте-
ту Жовтоводської міської ради в особі Служби у справах 
дітей, про позбавлення батьківських прав, яким позовні 
вимоги позивача задоволено повністю, Савченка Русла-
на Олександровича (13.08.1978 року народження, уро-
дженця с. Корнин Попілянського району Житомирської 
області) позбавлено батьківських прав відносно його не-
повнолітньої дитини – Савченка Данила Руслановича, 
26.10.2001 року народження. Стягнуто з Савченка Рус-
лана Олександровича (13.08.1978 року народження, уро-
дженця с. Корнин Попілянського району Житомирської 
області) на користь Савченко Ірини Іванівни (05.11.1981 
року народження, уродженки м. Жовті Води Дніпропе-
тровської області) судові витрати в розмірі 640,00 (шіст-
сот сорок) грн 00 коп. сплаченого судового збору.

Відповідно Савченку Руслану Олександровичу 
роз’яснюємо, що заочне рішення суду може бути пе-
реглянуте судом, що його ухвалив за письмовою зая-
вою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішен-
ня може бути подано відповідачем до П’ятихатського 
районного суду Дніпропетровської області за адресою  
(м. П’ятихатки, вул. Шевченка, 114) протягом 10-ти днів 
з дня опублікування даного оголошення.

Суддя О. Ю. Семенников

Іллінецький районний суд Вінницької області ви-
кликає Чорного Павла Леонідовича, 14 липня 1959 
року народження, останнє відоме місце проживання: 
м. Іллінці Вінницької області, вул. Дружби, буд. 12, у 
судове засідання як відповідача по цивільній спра-
ві № 753/1105/17 за позовом Лісовської Валентини 
Станіславівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання призначено на 13 год. 00 хв. 18 
жовтня 2017 року в залі засідань Іллінецького район-
ного суду Вінницької області за адресою: м. Іллінці 
Вінницької області, вул. Європейська, 28, 22700. В 
разі неявки в судове засідання справу буде розгля-
нуто за його відсутності.

Суддя О. Ю. Олексієнко

Казанківський районний суд Миколаївської області 
викликає відповідача Коломійця Юрія Григоровича на 9 
год. 30 хв. 11 вересня 2017 року за адресою: вул. Цен-
тральна, 50, смт Казанка Миколаївської області, по ци-
вільній справі за позовною заявою Коломієць Ганни Сер-
гіївни до Коломійця Юрія Григоровича про стягнення алі-
ментів на утримання неповнолітніх дітей.

Якщо відповідач не може з поважних причин з’явитися 
до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Відповідач вважається повідомленим про час та міс-
це розгляду справи з часу опублікування вказаного ого-
лошення.

Суддя Сябренко І. П.

В провадженні Ірпінського міського суду Київської 
області перебуває цивільна справа за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Банк Фінанси та 
кредит» до Черкасової Світлани Іванівни, Говердов-
ського Євгена Олександровича, Ріхтера Дмитра Ва-
лерійовича про стягнення боргу за кредитним дого-
вором.

Суд викликає на 12.09.2017 року об 11.00 год. 
Черкасову Світлану Іванівну, Говердовського Євге-
на Олександровича як відповідачів по справі. Явка 
обов’язкова!

Суддя С. І. Оладько

Вінницький міський суд Вінницької області викли-
кає відповідача: Тихоненка Миколу Миколайовича, 
останнє місце реєстрації: вул. Зарічна, 33, м. Вінни-
ця, у судове засідання, яке відбудеться 21.09.2017 
року на 14 год. 30 хв. за адресою: м. Вінниця, вул. 
Грушевського, 17, каб. № 36, по цивільній справі  
№ 127/6746/17 за позовом Публічного акціонерного 
товариства «Дельта Банк» до Тихоненка Миколи Ми-
колайовича про стягнення заборгованості.

Справу розглядає суддя Жмудь О. О.
Явка відповідача до суду обов’язкова. У випадку 

неявки в судове засідання справу буде розглянуто за 
відсутності відповідача.

Сихівський районний суд м. Львова повідомляє 
обвинувачену в кримінальному провадженні Бут-
ковську Галину Георгіївну, 25 червня 1956 року на-
родження, зареєстровану за адресою: Львівська об-
ласть, м. Миколаїв, вул. Зелена, 81-б, що судове за-
сідання в кримінальному провадженні відносно Бут-
ковської Галини Георгіївни за підозрою у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5  
ст. 191, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, відбу-
деться 4 жовтня 2017 р. о 14.30 год. у приміщенні 
Сихівського районного суду м. Львова за адресою:  
м. Львів, вул. Чоловського, 2.

Суддя Радченко Е. А.

Болградський районний суд Одеської області ви-
кликає до суду як відповідача Пітела Сергія Петрови-
ча, останнє відоме місце проживання якого: м. Бол-
град, у судове засідання на 25.09.2017 року о 09.00 
год. по цивільній справі за позовом Бочкарнікової 
Наталі Геннадіївни до Пітела Сергія Петровича про 
розірвання шлюбу.

У випадку неявки відповідача справа буде розгля-
нута за його  відсутності.

Адреса суду: м. Болград Одеської області, вул. 25 
Серпня, 192, каб. №6.

Суддя А. В. Кравцова

Повістка про виклик обвинуваченого  
в підготовче судове засідання, по якому  

здійснювалося спеціальне досудове розслідування
Обвинувачений Святишенко Юрій В’ячеславович, 

05.09.1981 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 
КК України, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК 
України викликається в судове засідання в порядку 
спеціального судового провадження, яке відбудеть-
ся 12 вересня 2017р. об 11 годині 45 хвилин у при-
міщенні Біловодського районного суду Луганської 
області за адресою: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Луганська, 30, для участі в судовому за-
сіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до 
суду передбачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 426/1537/17 стосовно Линдіна Дмитра Євгено-
вича, 17.07.1973 року народження, обвинуваченого 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачений Линдін Д.Є., зареєстрований 
за адресою: м. Луганськ, кв. Щербакова, 11/6.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає 
Линдіна Дмитра Євгеновича в судове засідання, яке 
відбудеться 11 вересня 2017 року о 10.30 год. у за-
лі Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів  
у складі: головуючий суддя Скрипник С. М., суддів 
Попова О. М., Юрченко С. О.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає відповідачів 
у судові засідання на 11 вересня 2017 року, а саме:

– Бабаєву Ніну Олександрівну, Кондратюка Віта-
лія Сергійовича, Мусаіда Олександра Олександрови-
ча на 14.00 годину;

– Новохатську Ірину Володимирівну, Новохатсько-
го Максима Володимировича, Акулову Олену Мико-
лаївну на 14.30 годину за позовами Кредитної спіл-
ки «Імперіал ЛТД» про стягнення боргу, до залу су-
дових засідань Сватівського районного суду Луган-
ської області.

У разі неявки на вказані судові засідання суд роз-
глядатиме справи без вашої участі на підставі ст. 169 
ЦПК України.

Суддя В. О. Половинка

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 426/1526/17 стосовно Бойка Олексія Вікторо-
вича, 12.10.1976 року народження, обвинуваченого 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачений Бойко О. В., зареєстрований 
за адресою: м. Луганськ, вул. Совєтська, 92/24.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Бойка 
Олексія Вікторовича в судове засідання, яке відбу-
деться 11 вересня 2017 року о 09.30 год. у залі Сва-
тівського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів  
у складі: головуючий суддя Скрипник C. M., суддів 
Осіпенко Л. М., Попова О. М.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області – судді Юрченко С.О. знаходиться спе-
ціальне кримінальне провадження № 426/17404/16-к 
стосовно Кашкалди Наталії Борисівни, 11.11.1970 ро-
ку народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена 
Кашкалда Н.Б., зареєстрована за адресою: Луганська 
область, м. Луганськ, проїзд 2-й Онєжський, 14-Б.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Кашкалду Наталію Борисівну в судове засідання, яке 
відбудеться 12 вересня 2017 року о 12.00 год. у за-
лі Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів  
у складі: головуючої судді Юрченко С. О., суддів 
Скрипника C. M., Попової О. М.

Повістка про виклик обвинуваченого відповідно  
до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України

В провадженні Рубіжанського міського суду Лу-
ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження за № 42016130000000141 від 26.07.2016 ро-
ку відносно Скнаріної Лілії Григорівни, 05.07.1972 
року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена Скнаріна Лілія Григорівна, зареє-
стрована за адресою: Луганська область, м. Красний 
Луч, вул. П. Морозова, 2-А.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, вам 
необхідно з’явитись 15 вересня 2017 року о 09 годи-
ні 30 хвилин у судове засідання Рубіжанського місь-
кого суду Луганської області (каб. № 11, 2-й поверх) 
за адресою: вул. Миру, 34, м. Рубіжне Луганської об-
ласті.

Суддя Ю. Ю. Кобзар

Повістка про виклик обвинуваченого відповідно  
до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України

В провадженні Рубіжанського міського суду Лу-
ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження за № 22015130000000017 від 20.01.2015 ро-
ку відносно Горбенко Олени Вікторівни, 02.07.1968 
року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена Горбенко Олена Вікторівна, зареє-
стрована за адресою: Луганська область, м. Золоте 
(4), вул. Красноармійська, буд. 5, кв. 58.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України вам 
необхідно з’явитись 12 вересня 2017 року о 14 годи-
ні 00 хвилин у судове засідання Рубіжанського місь-
кого суду Луганської області (каб. № 11, 2-й поверх) 
за адресою: вул. Миру, 34, м. Рубіжне Луганської об-
ласті.

Суддя Ю. Ю. Кобзар

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження, викликає як обвинуваче-
ного Пащенка Юрія Олексійовича, 21.05.1961 року наро-
дження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, 
м. Первомайськ, кв. 60 років СРСР, буд. 9, кв. 52, за ма-
теріалами кримінального провадження № 425/1486/17, 
1-кп/425/266/17, на підставі обвинувального акта відносно 
Пащенка Ю.О. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Пащенку Ю.О. необхідно прибути до 
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 12 верес-
ня 2017 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Рубіжансько-
го міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіж-
не, вул. Миру, 34.

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

Суддя Я. М. Синянська

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження, викликає як обвинувачено-
го Жигуліна Олександра Володимировича, 19.08.1976 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 16-А/6, за ма-
теріалами кримінального провадження № 425/1658/17, 
1-кп/425/292/17, на підставі обвинувального акта відносно 
Жигуліна О.В. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Жигуліну О.В. необхідно прибути до 
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 12 верес-
ня 2017 року о 09 год. 45 хв. у приміщенні Рубіжансько-
го міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіж-
не, вул. Миру, 34.

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

Суддя Я. М. Синянська

Рубіжанський міський суд Луганської області (93000, 
м. Рубіжне, вул. Миру, 34) розглядає цивільну справу  
№ 425/1705/17 за позовною заявою Публічного акціонер-
ного товариства «Державний ощадний банк України» в 
особі філії – Луганського обласного управління AT «Ощад-
банк» до Мащенка Едуарда Івановича (вул. Дружби, буд. 
7, кв. 2, м. Первомайськ, Луганська обл.), Зікунової Наталії 
Євгенівни (вул. Дружби, буд. 7, кв. 2, м. Первомайськ, Лу-
ганська обл.) про стягнення заборгованості. Відповідачі ви-
кликаються в судове засідання, призначене на 12.09.2017 
р. о 08.00 годині в приміщення Рубіжанського міського су-
ду, зала судових засідань № 3, для розгляду вказаної спра-
ви по суті. Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неявки в судове 
засідання відповідачі повинні повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута за їхньої відсутнос-
ті з ухваленням заочного рішення. З опублікуванням ого-
лошення відповідачі вважаються повідомленими про час та 
місце розгляду справи.

Суддя В. В. Москаленко

Ємільчинський районний суд Житомирської об-
ласті викликає відповідачку Весельську Віту Юріївну 
в цивільній справі №277/655/17 за позовом Весель-
ського Юрія Миколайовича до Весельської Віти Юрі-
ївни про розірвання шлюбу в судове засідання, яке 
відбудеться 14 вересня 2017 року о 09 годині 00 хви-
лин за адресою: Житомирська область, смт Ємільчи-
не, вул. Незалежності, 2.

У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута у відсутності Весельської Віти Юріївни за на-
явними в ній доказами на підставі ст. 169 ЦПК Укра-
їни. З опублікуванням оголошення про виклик від-
повідачка вважається повідомленою про час і місце 
розгляду справи.

Суддя В. А. Гресько

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає 
Давіда Сергія Ілліча, 09.06.1978 року народження, остан-
нє відоме місце проживання: м. Чернівці, вул. Героїв 
Майдану, 77-а/1, квартира 16, як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі за позовом Давід Ольги Гри-
горівни до Давіда Сергія Ілліча про розірвання шлюбу.

Судове засідання призначене на 12.45 год. 20 вересня 
2017 року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедраль-
на, 4, кабінет №20.

До зазначеної дати суд пропонує відповідачу надати 
заперечення на позов та докази на їх підтвердження.

З опублікуванням оголошення про виклик, відпові-
дач вважається повідомленим про час і місце розгляду 
справи.

У разі неявки в судове засідання справу буде розгля-
нуто у вашу відсутність.

Суддя В. М. Чебан
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На Запоріжжі визначили 
краще спортивне село 

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ФІЗКУЛЬТ-УРА. Під містом Вільнянськ відбулися обласні фінальні 
ігри «Краще спортивне село Запорізької області 2017 року», присвячені 
67-річчю з дня заснування фізкультурно-спортивного товариства «Ко-
лос» агропромислового комплексу України та 26-й річниці Незалежнос-
ті України. Змагання проходили під егідою Запорізької обласної органі-
зації ВФСТ «Колос» за підтримки управління молоді, фізичної культури 
та спорту Запорізької ОДА. Участь у цьому масштабному комплексно-
му спортивному заході взяло 12 команд  сільських і селищних рад та те-
риторіальних громад. Відкрили змагання заступник начальника управ-
ління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької ОДА Владис-
лав Ковпак та голова Запорізької обласної організації Всеукраїнсько-
го фізкультурно-спортивного товариства «Колос» Анатолій Земляков. 
Грамотами та цінними подарунками від Запорізької міської федерації 
боксу голова Володимир Сосуновський відзначив тренера Вільнянської 
ДЮСШ «Колос» з боксу Руслана Шпитальова та його вихованця Кири-
ла Сімонова, який здобув третє місце на чемпіонаті Європи з боксу се-
ред школярів, що проходив у Румунії.А в командному заліку вкотре пе-
ремогла команда Михайлівської сільради Вільнянського району.

Чотири століття 
просто неба 

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ПРОЕКТИ. Окрасою села Заозерного, що в Тульчинському районі на 
Вінниччині, став парк, який днями урочисто відкрили. Цікаво, що допо-
могла його створити історія. Заозерне (до 1965 року —  Паланка) засно-
ване козаками  на початку XVІІ століття в часи Богдана Хмельницького. 
За чотири століття село пережило безліч сумних і радісних подій. На Ве-
ликдень 1672 року воно було повністю спалене турками. Загинули май-
же всі жителі, згоріла й церква. Втім, ті,  хто залишилися живими, відро-
дили  його. Щоб історію свого села знав кожний його житель, особливо 
молодь, сільська рада написала проект зі створення історичного «Пар-
ку-виставки «Чотири століття просто неба», який  виборов грант облас-
ного конкурсу розвитку територіальних громад. На основі спогадів та 
писемних джерел було видано книгу «Паланка —  село козацьке». А за 
екологічні кошти місцевого бюджету висадили зелені насадження. До 
реалізації проекту також долучилися кілька підприємств.
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Ретро-трамвай, 
феєрверк, фестивалі 
й… мурашки по шкірі
ІМЕНИНИ. Вічно молода, дотепна  
та гостинна Одеса відзначила свій день народження

Іван ШЕВЧУК,  
«Урядовий кур’єр»

Тієї суботи Сергій — 
чолов’яга років 30-ти 

— разом із невеличкою 
бригадою весь день ванта-
жив якесь залізяччя до ве-
личезної фури. І вже при-
смерком, коли ляда, зда-
валося, бездонної вантаж-
ної утроби зачинилася, 
похапцем почав збирати-
ся. «Сьогодні ж  день наро-
дження міста, треба встиг-
нути на свято!» — подумки 
підганяв себе Сергій.  Зви-
чайно, вихідний — не при-
від, аби знехтувати мож-
ливістю заробити пару ко-
пійок до сімейного бюдже-
ту, але й раптова халтура 
— не причина, аби проіг-
норувати день народжен-
ня рідного міста. 

Забави  
на всяк смак

Що ж того вечора ще 
зміг застати Сергій? Ли-
ше останні номери гала-
концерту, котрий, що-
правда, і є кульмінаці-
єю свята. І ще встиг хі-
ба побачити традиційний 
святковий феєрверк. Але 
залишитись того дня зо-
всім без свята Сергій про-
сто не міг, бо для справж-
нього одесита 2 вересня 
— це святе. 

223-й день народжен-
ня Одеса почала святкува-
ти ще в останні дні серпня. 
Один лише перелік свят-
кових подій налічував ледь 
не півсотні пунктів. Тут і 
виставка сучасного мис-
тецтва, і відкриття нової 
експозиції музею-кварти-
ри Леоніда Утьосова, і ма-
льовничі акції до днів Япо-
нії в Одесі. А ще історичні 
краєвиди у проекті «Оде-
са в старих фотографіях» 
та відносно нові знімки на 
фотовиставці, присвяче-
ній 45-й річниці побратим-
ських зв’язків між Одесою 
та  французьким Марсе-
лем. А фестиваль світло-
вих, архітектурних, про-
екційних технологій та ін-
сталяцій Odessa light fest 
тривав  перші три верес-
неві дні.

День народження міс-
та справді є найбільшим 
одеським святом. Конку-
рувати з ним могла б хі-
ба Гуморина. Але вона є 
більш розважальним дій-
ством, так би мовити, на 
експорт. 1 квітня сюди зві-
дусіль їдуть охочі посмія-
тися з одеських дотепів, а 
самі одесити, як правило, 
під час Гуморини намага-
ються уникати централь-
них вулиць.

День міста ж презентує 
Одесу не лише як щось ве-
селе і безтурботне, але як 
і визначний культурний 
центр України міжнарод-
ного значення. За тради-
цією, започаткованою 2014 
року, Алея зірок Одеси по-
повнилася новими імена-
ми. Відтепер тут увічне-
ні письменники Ілля Ільф, 
Євген Петров, Валентин 
Катаєв та Костянтин Па-
устовський, а також ху-
дожник Кіріак Костанді та 

співак Валерій Ободзин-
ський. 

Ну а який день наро-
дження без подарунків? 
До Дня міста в Одесі від-
крили після реконструк-
ції зелену зону парку ім. 
Горького. Відтепер тут дія-
тиме ще й «Автомістечко», 
де діти зможуть вивчати 
правила дорожнього ру-
ху. А в парку ім. Шевчен-
ка відкрили спортивний 
комплекс з екстремальних 
видів спорту. Був іще один 
подарунок — невеличкий 
віртуальний, але теж при-
ємний. До Дня міста на ка-
налі Odessa ONLINE дода-
ли ще дві онлайн-трансля-
ції — в районі пам’ятника 
Дюку та Потьомкінських 
сходів.

Загалом, свято прохо-
дило без ексцесів і звич-
них останнім часом супе-
речок щодо віку Півден-
ної Пальміри. Адже дея-
кі краєзнавці відстоюють 
теорію, що насправді Оде-
сі не 223 роки, а  більш як 
600.  Проте справжні оде-
сити й без цього добре 
знають, що тутешні зем-
лі ще задовго до указу Ка-
терини ІІ не були випале-
ною пустелею. І засвідчи-
ли це, зокрема, тим, що 
у день міста на Примор-
ському бульварі відкри-
ли пам’ятний знак дав-
ньогрецьким колоніс-
там, котрі освоювали бе-
реги Причорномор’я ще 
26 сторіч тому. «Такий 
пам’ятний знак — це ли-
ше підтвердження істо-
ричного факту, котрий, як 
аксіома, приймається без 
доказів: греки тут були 
першими», — заявив під 
час урочистого відкрит-
тя стели одеський міський 
голова Геннадій Труханов. 

Місцева фішка
Національне розмаїт-

тя — ще одна фішка Оде-
си, яка демонструється за 
кожної урочистої нагоди. 
Місто завжди підкреслює 
— різноплемінного люду 
тут багато, і вже віками тут 
звикли жити у мирі та зла-
годі. «В Одесі всі свої» — 
саме таку назву мала кон-
цертна програма, яку в пе-
реддень іменин міста пред-
ставили у Міському са-
ду національні творчі ко-
лективи. А вже святкового 
ранку на Старосінній пло-
щі — це неподалік заліз-
ничного вокзалу — з на-
родними піснями, танцями 
та баварськими брецелями 
(німецькі солоні бублики) 
вирував фестиваль німців 
Причорномор’я, організо-
ваний національно-куль-
турним товариством «Ві-
дергебурт». На нього, крім 
німців з Одеси та околиць, 
приїхали й гості з Херсон-
ської, Миколаївської та 
Запорізької областей. Са-
ме на цих територіях на 
початку ХІХ сторіччя бу-
ли засновані німецькі ко-
лонії. Учасники приїхали 
до фестивального майдан-
чика на ретро-трамваї, 
нагадавши таким чином, 
що рівно 110 років тому в 
Одесі з’явилася перша лі-
нія електричного трамвая, 
яка поєднала місто з при-
міською німецькою коло-
нією Люстдорф. 

Повторюся, на загал всі 
зауважували доброзич-
ливу душевну атмосфе-
ру одеського свята. Звіс-
но, всім догодити було не-
реально. Комусь італій-
ський виконавець челен-
танівських хітів видався 
маловідомим, а комусь — 
«Океан Ельзи» дрібнува-
тим. Утім, цим капризу-
лям опонувала величез-
на аудиторія вечірньо-
го гала-концерту, що на-
лічувала, за деякими під-
рахунками, 100 тисяч лю-
дей. Та й хедлайнер видо-
вища на Потьомкінських 
сходах — Святослав Ва-
карчук зі своїм «Океа-
ном» — таки був на ви-
соті, й не лише просторо-
во. Він майстерно тримав  
аудиторію своїми новими 
та старими хітами. І вже 
зовсім розчулив одеситів, 
заспівавши їм «У Чорного 
моря». А потім зізнався у 
любові до Одеси і сказав, 
що від цього міста у нього 
«мурашки по шкірі». Так, 
це — Одеса. Їй і 223, і 600, і 
2600. Але, незважаючи на 
вік, від Одеси, таки да — 
мурашки по шкірі.

Першими в Одесі були 
греки

Вечірнє небо прикрасив святковий феєрверк
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