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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Ми зацікавлені у створенні 

газового коридору 
Хорватія — Угорщина — 

Україна, і робитимемо 
все, щоб наблизити це 

до повноцінної 
реалізації». 

ЗСУ очищують 
території  
від вибухівки 

ЛЮДИ І СТАТИСТИКА. Упродовж минулого тижня учасни-
ків бойових дій побільшало на три десятки. А загалом від почат-
ку проведення антитерористичної операції такий статус отримали  
205 893 військовослужбовці. Ці дані оприлюднив на брифінгу реч-
ник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк. Крім того, понад 80 ти-
сяч учасників антитерористичної операції і членів їхніх родин отри-
мали соціальні картки, що дають їм змогу користуватися знижками 
в торговельних мережах та на АЗС. До кінця року до них додасть-
ся ще 20 тисяч. Інженерно-саперні підрозділи ЗСУ очищують Дон-
бас від вибухонебезпечних предметів. «Упродовж минулого тиж-
ня військові сапери в зоні АТО очистили від мін понад 14 га міс-
цевості, знешкодивши 136 вибухонебезпечних предметів. Загалом 
від початку антитерористичної операції інженерно-саперні підроз-
діли ЗСУ знешкодили понад 151 700 мінно-вибухових пристроїв, 
очистили від вибухонебезпечних предметів 3037 га території До-
неччини й Луганщини», — цитує УНІАН слова речника Міноборони.   

62,3 млн тонн
врожаю зернових в Україні прогнозує 
Міністерство сільського господарства 

США у 2017—2018 маркетинговому році
ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ. Мінімальний розмір цих виплат на одну 
дитину збільшать із 30 до 50% прожиткового мінімуму

Прем’єр-міністр про ще один альтернативний шлях 
постачання газу в Україну
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ОРІЄНТИР

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Технічного 
регламенту енергетичного 
маркування побутових барабанних 
сушильних машин»

Чого варті права людини 
на терезах війни? ООН 
оприлюднила чергову 
доповідь про ситуацію  
в Криму й на Донбасі 

ВРЕГУЛЮВАННЯ 

Аграрні гроші: вдалий старт вливання
ФІНАНСИ. Інвестори й надалі вкладатимуть кошти в сільгоспвиробництво,  
проте малим підприємствам необхідне державне субсидування

Олег ГРОМОВ,  
«Урядовий кур’єр»

Схоже на те, що 2017-й стане 
роком сільськогосподарсько-

го виробництва. За інформацією 
фахівців Національної академії 
аграрних наук (НААН), у першо-

му кварталі цього року капіталь-
ні інвестиції в сільське господар-
ство збільшилися на 57%, або 10,9 
мільярда гривень. Якщо в 2017 
році не виникне якихось серйоз-
них форс-мажорних обставин, то 
цей показник має зрости з 49,7 до 
75 мільярдів гривень або навіть 

ця цифра буде ще вищою. Тако-
го ще не було за новітню історію 
України.

Чому так сталося? Куди вкла-
дають інвестори? Яка частка 
іноземних капіталовкладень у 
сільське господарство Украї-
ни? Чи активізується цей про-

цес після можливого відкриття 
ринку сільськогосподарських 
земель?

Можливо, таку тенденцію 
пов’язують зі зміною нашого за-
конодавства. «УК» вирішив про-
вести розслідування з цього при-
воду.

«Навряд чи це можна 
пов’язати зі зміною нашого за-
конодавства. Основні напрями 
розвитку нашого агропромис-
лового комплексу уряд визна-
чив наприкінці 2016 року, 
на їх реалізацію передба-
чено майже 4 роки. 
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ДОКУМЕНТИ

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

Соснівський районний суд м.Черкаси (адреса суду: 
18000, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Гоголя, 316) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться:

16.06.2017 о 09:00 до Пилипенко Лідія Андріївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 18000, Черкаська обл., 
м.Черкаси, вул. 30 років Перемоги, буд. 56/4, кв. 100) 
справа № 712/1553/17-ц, суддя Пересунько Я. В.

20.06.2017 о 12:30 до Гусєва Вікторія Миколаїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 18015, Черкаська 
обл., м. Черкаси, вул. Пилипенко, буд. 1, кв. 94) справа  
№ 712/4052/17, суддя Пересунько Я. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

П’ятихатський районний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 52100, Дні-
пропетровська обл., м. П’ятихатки, вул. Шевченка, 114) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

21.06.2017 о 14:00 до Долбілова Тетяна Федорівна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 52103, Дніпропетровська обл., м. П’ятихатки, вул. Петровського, буд. 
161, кв. 6) справа № 190/563/17, суддя Легкошерст Ю. В.

16.06.2017 о 08:30 до Бадерлай Оксана Петрівна (останнє відоме місце реє-
страції: 52100, Дніпропетровська обл., м. П’ятихатки, вул. Федющенко, буд. 13) 
справа № 190/537/17, суддя Легкошерст Ю. В.

21.06.2017 о 15:00 до Погребняк Тарас Володимирович (останнє відоме місце 
реєстрації: 52100, Дніпропетровська обл., м. П’ятихатки, вул. Калініна, буд. 294) 
справа № 190/369/17, суддя Семенников О. Ю.

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

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

Добропільський міськрайонний суд Донецької обл. (адреса суду: 85004, Донецька обл., м. 
Добропілля, вул. Радянська, 39) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

14.06.2017 о 13:00 до Сичевський Сергій Володимирович (останнє відоме місце реє-
страції: 85012, Донецька обл., Добропільський р-н, с. Копані, вул. Лугова, буд. 2) справа  
№ 227/380/17, суддя Мацишин Л. С.

14.06.2017 о 15:00 до Доронін Вадим Едуардович (останнє відоме місце реєстрації: 85001, 
Донецька обл., м. Добропілля, вул. Кисловодська, буд. 126) справа № 227/525/17, суддя Ма-
цишин Л. С.

14.06.2017 о 13:30 до Макогон Кирило Олегович (останнє відоме місце реєстрації: 85000, 
Донецька обл., м. Добропілля, пр. Шевченка, буд.18, кв. 32) справа № 227/642/17, суддя Ма-
цишин Л. С.

14.06.2017 о 12:30 до Загорулько Наталя Сергіївна (останнє відоме місце реєстрації: 85062, 
Донецька обл., Добропільський р-н, с. Красноярське, вул. Чернігівська, буд. 9) справа № 
227/824/17, суддя Мацишин Л. С.

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

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

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення суддів

Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 
пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Призначити у місцевих господарських судах на посади:
судді господарського суду Київської області

ЯНЮК Олену Сергіївну;
суддів господарського суду міста Києва:

ІВЧЕНКА Анатолія Миколайовича,
ЩЕРБАКОВА Сергія Олександровича.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
12 червня 2017 року
№ 156/2017

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення суддів

Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 
пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Призначити у місцевих загальних судах на посади:
суддів Вінницького міського суду Вінницької області:

АНТОНЮКА Василя Васильовича,
БЕССАРАБ Наталю Миколаївну,
ВОРОБЙОВА Володимира Володимировича,
ШЛАПАКА Дмитра Олеговича;

судді Вінницького районного суду Вінницької області
ШЕВЧУК Любаву Павлівну;

судді Гайсинського районного суду Вінницької області
ДЄДОВА Сергія Миколайовича;

судді Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області
ЗАЯРНОГО Андрія Миколайовича;

судді Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області
ЯСІНСЬКОГО Юрія Анатолійовича;

судді Володимир-Волинського міського суду Волинської області
КАЛІЩУКА Андрія Аркадійовича;

судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області
ГАМУЛУ Бориса Степановича;

судді Криворізького районного суду Дніпропетровської області
СТРОГОВУ Ганну Григорівну;

суддів Самарського районного суду міста Дніпропетровська:
КУШНІРЧУКА Романа Олексійовича,
МАШТАКА Кирила Сергійовича;

судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу  
Дніпропетровської області 

СІЛЬЧЕНКА Вадима Євгеновича;
судді Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу  

Дніпропетровської області
ПОПОВА Віталія Валерійовича;

судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області
ХУДІНУ Олену Олександрівну;

судді Великоновосілківського районного суду Донецької області
ДУРАЧ Ольгу Анатоліївну;

судді Краматорського міського суду Донецької області
ЧЕРНОБАЙ Анжеліку Олександрівну;

судді Слов’янського міськрайонного суду Донецької області
СТАРОВЕЦЬКОГО Володимира Івановича;

судді Приморського районного суду міста Маріуполя Донецької області
МИТРОФАНОВУ Євгенію Геннадіївну;
суддів Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області:

ЗАПОЛОВСЬКУ Тетяну Григорівну,
МИХАЙЛОВСЬКУ Антоніну Віталіївну;

судді Червоноармійського районного суду Житомирської області
РЯБЕНЬКУ Таїсію Степанівну;

судді Ленінського районного суду міста Запоріжжя
ТУРБІНУ Тетяну Федорівну;

судді Броварського міськрайонного суду Київської області 
ТЕЛЕПЕНЬКА Анатолія Дмитровича;

судді Бобринецького районного суду Кіровоградської області
ЗАМШУ Олену Володимирівну;

судді Міловського районного суду Луганської області
ШОВКУНА Володимира Олександровича;

судді Буського районного суду Львівської області
ШЕНДРІКОВУ Ганну Олександрівну;

судді Городоцького районного суду Львівської області
ПЕРЕТЯТЬКО Оксану Василівну;

судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області
КУРУС Руслану Іванівну;

судді Миколаївського районного суду Львівської області 
ПАВЛІВА Володимира Романовича;

суддів Стрийського міськрайонного суду Львівської області:
ГУЛУ Людмилу Василівну,
КОВАЛИШИН Наталію Іванівну;

судді Кривоозерського районного суду Миколаївської області
РЕПУШЕВСЬКУ Олену Віталіївну;

судді Новоодеського районного суду Миколаївської області
ДЕМІНСЬКУ Олесю Іванівну;

судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області
РАК Ларису Миколаївну;

судді Біляївського районного суду Одеської області
БУРАНА Валерія Миколайовича;

судді Савранського районного суду Одеської області
БРОСТОВСЬКУ Наталю Олександрівну;

суддів Автозаводського районного суду міста Кременчука  
Полтавської області:

ГУСАЧА Олександра Миколайовича,
ОБРЕВКО Ліну Олександрівну;

судді Березнівського районного суду Рівненської області
СТАРОВЕЦЬКУ Юлію Володимирівну;

судді Володимирецького районного суду Рівненської області
ЗАКРЕВСЬКОГО Леоніда Володимировича;

судді Острозького районного суду Рівненської області
ВАСИЛЕВИЧА Олега Вікторовича;

судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області
ГАЛЯНА Сергія Володимировича;

судді Ізюмського міськрайонного суду Харківської області
ГЕРЦОВА Олександра Миколайовича;

суддів Лозівського міськрайонного суду Харківської області:
КАРАЩУКА Тимура Олександровича,
ХАРАБАДЗЕ Карину Шакровну;

судді Харківського районного суду Харківської області
ЮДІНА Євгена Олександровича;

суддів Волочиського районного суду Хмельницької області:
БАБІЙ Олену Миколаївну,
НІКОЛОВУ Світлану Вікторівну;

суддів Городоцького районного суду Хмельницької області:
ФЕДОРУК Інну Миколаївну,
ШИНКОРЕНКА Сергія Володимировича;

судді Красилівського районного суду Хмельницької області
ФЕДИШИНА Ігоря Володимировича;

суддю Полонського районного суду Хмельницької області
ГОРГУЛЬКО Надію Анатоліївну;

судді Славутського міськрайонного суду Хмельницької області
МАРШАЛ Ірину Миколаївну;

судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області
ЦІШКОВСЬКОГО Володимира Анатолійовича;

судді Сторожинецького районного суду Чернівецької області
ПТАШНИК Антоніну Миколаївну;

судді Корюківського районного суду Чернігівської області
КУТОВОГО Юрія Станіславовича;

суддів Менського районного суду Чернігівської області:
ПАРФЕНЕНКО Оксану Ярославівну,
САВЧЕНКА Олександра Анатолійовича;

суддів Оболонського районного суду міста Києва:
АНДРЕЙЧУКА Тараса Васильовича,
ДИБУ Олексія Васильовича.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
12 червня 2017 року
№ 157/2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 31 травня 2017 р. № 392-р 
Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття 
вакантної посади заступника  

Голови Державної служби з лікарських 
засобів та контролю за наркотиками

Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну служ-
бу» оголосити конкурс на зайняття вакантної посади заступника Голови Державної 
служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками з визначенням умов про-
ведення конкурсу згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 31 травня 2017 р. № 392-р

УМОВИ  
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника  

Голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками
Загальні умови

1. Посадові обов’язки:
1) здійснення повноважень відповідно до розподілу обов’язків, визначених ке-

рівником державної служби Держлікслужби;
2) реалізація державної політики у сферах контролю якості та безпеки лікар-

ських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів, медичної тех-
ніки і виробів медичного призначення та обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу;

3) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 11 000 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників дер-
жавних органів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про 
державну службу»;

4) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та 
надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про 
застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15.

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — при-
значення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з 
правом повторного призначення на ще один строк або подальшого переведення 
за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби на рівнозначну 
або нижчу посаду до іншого державного органу.

4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів що-

до зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Поряд-
ку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний ві-
сник України, 2016 р., № 28, ст. 1116), до якої додається резюме у довільній формі;

3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування 
за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття по-
сад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
25 березня 2016 р. № 246 (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність);

4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються 
заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про 
очищення влади», та дає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відо-
мостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встанов-
леної форми про результати такої перевірки;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;
6) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
7) заповнена особова картка встановленого зразка;
8) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місце-

вого самоврядування, за 2016 рік (подається в порядку, передбаченому Законом 
України «Про запобігання корупції»);

9) документи приймаються до 16 години 45 хвилин 30 червня 2017 року.
5. Дата, час і місце проведення конкурсу — 11 липня 2017 р., 10 година, м. Ки-

їв, вул. Прорізна, 15.
6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти 

особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Велієва 
Олеся Валеріївна (256-00-01, e-mail: velieva@nads.gov.ua).

Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
1. Освіта — вища, ступінь вищої освіти — магістр.
2. Стаж роботи:
1) загальний стаж роботи — не менше семи років;
2) досвід роботи на посадах державної служби категорій «А» чи «Б» або на по-

садах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самовряду-
вання чи досвід роботи на керівних посадах у сферах контролю якості та безпеки 
лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів, медичної 
техніки і виробів медичного призначення та обігу наркотичних засобів, психотроп-
них речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу — не менше трьох років.

3. Володіння мовами — вільне володіння державною мовою.
Спеціальні вимоги

1. Знання законодавства:
1) Конституція України;
2) Закон України «Про державну службу»;
3) Закон України «Про запобігання корупції»;
4) Закон України «Про Кабінет Міністрів України»;
5) Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»;
6) законодавство, що регулює діяльність Держлікслужби (Закон України «Про 

лікарські засоби», Основи законодавства України про охорону здоров’я, інші ак-
ти законодавства).

2. Професійні знання:
1) знання вимог трудового законодавства та законодавства про державну служ-

бу;
2) знання основ державного управління в галузі реалізації державної політики 

у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі медичних 
імунобіологічних препаратів, медичної техніки і виробів медичного призначення та 
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх неза-
конному обігу.

3. Наявність лідерських навичок щодо:
1) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;
2) стратегічного планування;
3) вміння працювати з великим обсягом інформації та здатності виконувати од-

ночасно декілька завдань;
4) ведення ділових переговорів;
5) досягнення кінцевих результатів.
4. Вміння приймати ефективні рішення:
1) аналіз державної політики;
2) наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання ре-

сурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних).
5. Комунікації та взаємодія:
1) вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводити публічні виступи;
2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;
3) відкритість.
6. Управління змінами:
1) формування плану змін та покращень;
2) управління змінами та реакцією на них;
3) оцінка ефективності змін.
7. Управління організацією та персоналом:
1) організація роботи і контроль;
2) управління проектами;
3) управління якісним обслуговуванням;
4) мотивування;
5) управління людськими ресурсами.
8. Особистісні компетенції:
1) принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;
2) спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтересів;
3) системність;
4) інноваційність та неупередженість;
5) самоорганізація та саморозвиток;
6) вміння працювати в стресових ситуаціях.
9. Управління публічними фінансами:
1) знання основ бюджетного законодавства;
2) знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів.
10. Робота з інформацією:
1) знання основ законодавства про інформацію;
2) вміння працювати в умовах електронного урядування. 

Директор ТОВ «ПРОЕКТНО-ЕКСПЕРТНА КОМ-
ПАНІЯ «ГРАДОПРОЕКТ» (код за ЄДРПОУ 37967706) 
Бурдіян Є.А. ініціює проведення повторних позачергових 
зборів учасників ТОВ «ПРОЕКТНО-ЕКСПЕРТНА КОМПАНІЯ 
«ГРАДОПРОЕКТ» у зв’язку з подачею моєї заяви про звіль-
нення. Повторні позачергові збори учасників ТОВ «ПРОЕК-
ТНО-ЕКСПЕРТНА КОМПАНІЯ «ГРАДОПРОЕКТ» запропоно-
вано провести 14 липня 2017 року за адресою - 83101, До-
нецька обл., місто Донецьк, вулиця Куйбишева, будинок 
43, квартира 104.

Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області викликає Поно-
марьова Віталія Васильовича, як третю особу у справі № 350/482/17 за по-
зовом Бльохль Ганни Михайлівни до Сваричівської сільської ради, третя осо-
ба: Пономарьов Віталій Васильович про визнання недійсним рішень сільської 
ради та державного акта, яке відбудеться в 09 год. 30 хв. 16 червня 2017 ро-
ку в приміщенні Рожнятівського районного суду за адресою: смт Рожнятів, 
вул. Шкільна, 15. Останнє відоме місце знаходження третьої особи: с. Свари-
чів, вул. Коцюбинського, 12, Рожнятівського району, Івано-Франківської обл.

Місце знаходження відповідача на даний час невідоме. Згідно ч. 2 ст. 77 
ЦПК України сторони зобов’язані повідомляти суд про причини неявки у су-
дове засідання.

Суддя І.В. Максимів

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Чередниченко Олександру Вікторовичу, 29.11.1971 р.н., зареєстрова-
ному за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Комуністична, буд. 15, кв. 29, на під-
ставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 19 червня 2017 року 
до слідчого відділу прокуратури Автономної Республіки Крим (з дислокацією в м. Хер-
сон), до слідчого Хараїма В.В. за адресою: м. Херсон, вул. Чорноморська, 40-А, для озна-
йомлення із матеріалами кримінального провадження, вручення повідомлень про пі-
дозру, обвинувального акта та реєстру матеріалів у порядку ст. 290 КПК України, а та-
кож для участі в проведенні слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42014000000001732 за ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255 КК України при здійсненні 
спеціального досудового розслідування. 
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Троїцький районний суд Луганської області викликає 
як відповідачів у судове засідання: Чеснокова Юрія Ва-
лерійовича, Чеснокову Наталію Валеріївну в цивільній 
справі №433/578/17 за позовом Публічного акціонерного 
товариства Комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК» до Чес-
нокова Юрія Валерійовича, Чеснокової Наталії Валеріїв-
ни про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром. Судове засідання відбудеться 20 червня 2017 року 
о 15.00 годині в приміщенні Троїцького районного суду 
Луганської області за адресою: вул. 1-го Травня, 5-а, смт 
Троїцьке Луганської області.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Святошинський районний суд міста Києва викликає 
як обвинувачену Удовіну Ольгу Максимівну для розгля-
ду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 
№42016010000000251 відносно Удовіної Ольги Макси-
мівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що підготовче 
судове засідання відбудеться 19.07.2017р. о 09.30 год. у 
приміщенні Святошинського районного суду міста Києва 
за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвинува-
ченої в порядку спеціального судового провадження.

Суддя М. О. Оздоба

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як 
відповідачку Зав’ялову Наталю Геннадіївну за позо-
вом Шпілінчук Наталії Валеріївни до Зав’ялової На-
талі Геннадіївни про визнання договору купівлі-
продажу недійсним. Судове засідання відбудеться 
12.07.2017 р. о 10 год. 15 хв. у приміщенні Суворов-
ського районного суду м. Одеси за адресою: м. Оде-
са, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала судових 
засідань № 19. У разі неявки Зав’ялової Наталі Ген-
надіївни в судове засідання воно буде проведене у 
її відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Кисельова Євгена Михайловича, 23.01.1962 року 
народження (останнє відоме місце проживання: АР Крим,  
м. Керч, вул. Свердлова, 4) у підготовче судове засідан-
ня в кримінальному провадженні №42016000000003297 за 
ст. 111 ч. 1 КК України, яке відбудеться 5 липня 2017 року 
о 09.30 годині в приміщенні Деснянського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, зал су-
дових засідань №2, під головуванням судді Броновицької О. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми знахо-
диться справа № 591/1836/17, провадження 2/591/1511/17 
за позовом Набока Ірини Сергіївни до Шевченка Олександра 
Юрійовича про надання дозволу на виїзд дитини за кордон 
та виготовлення закордонного паспорта дитині.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до ч. 9 
ст. 74 ЦПК України, викликає до суду Шевченка Олександра 
Юрійовича, останнє відоме місце проживання: м. Суми, пр-т 
М. Лушпи, 15, кв. 62, як відповідача по справі на 02.08.2017 
року о 14.00 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Зарічного ра-
йонного суду м. Суми за адресою: м. Суми, вул. Академічна, 
13, каб. №403, головуючий суддя Клименко А. Я.

В разі неявки відповідача в судове засідання, справа буде 
розглянута в його відсутність.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає 
як відповідачку Бичкову Ніну Дмитрівну за позовом 
Тюріної Людмили Володимирівни до Бичкової Ніни 
Дмитрівни про розірвання трудового договору. Су-
дове засідання відбудеться 13.07.2017р. о 12 год. 
50 хв. у приміщенні Суворовського районного суду 
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморсько-
го козацтва, 68, зала судових засідань № 17. У разі 
неявки Бичкової Ніни Дмитрівни у судове засідання, 
воно буде проведене в її відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Попаснянський районний суд Луганської облас-
ті викликає відповідача Чепелєва Миколу Васи-
льовича, який мешкає за адресою: Луганська об-
ласть, Попаснянський район, м. Золоте-1, кв-л Со-
нячний, 3/21, у судове засідання по цивільній справі  
№ 423/813/17-ц за позовом КП «Первомайськтепло-
комуненерго» до Чепелєва Миколи Васильовича про 
стягнення заборгованості, що відбудеться 19 червня 
2017 року о 08.30 год. у приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6, каб. 
№3 (2 поверх).

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

Суддя А. В. Архіпенко

Шевченківський районний суд м. Києва ви-
кликає Бондарева Романа Володимировича, 
26.09.1975 р.н., як обвинуваченого в підготовче су-
дове засідання по кримінальному провадженню  
№ 42016000000002809 внесеного до ЄРДР 
12.10.2016 року, відносно Бондарева Романа Воло-
димировича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке 
призначено на 08 год. 30 хв. 22 червня 2017 року.

Суддя В. В. Бугіль

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької 
області викликає як обвинуваченого Полонського 
Сергія Сергійовича, 7 липня 1988 р.н., який зареє-
стрований в м. Сніжне Донецької обл., вул. Квітки, 
буд. 4-б, кв. 2, у судові засідання, призначені на 21 
червня 2017 року об 11.30 годині, 20 липня 2017 ро-
ку о 09.00 год., 7 вересня 2017 року о 09.00 годині, 
по кримінальному провадженню за його обвинува-
ченням за ч. 1 ст. 258-3 КК України, які відбудуться в 
приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Мета-
лургів, буд. 231, каб. 12.

Суддя А. М. Іванченко

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Кра-
маторськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за 
дорученням іноземного суду Дзержинського районного суду  
м. Оренбурга Оренбурзької області про вчинення певних проце-
суальних дій, зокрема допит Беляк Ірини В’ячеславівни за позо-
вом Воловик Валентини Сергіївни про позбавлення батьківських 
прав, стягнення аліментів. Беляк Ірина В’ячеславівна, 23.01.1972 
року народження, проживає за адресою: Донецька обл., м. Ма-
кіївка, Гірницький район, вул. Свободи, 47, повідомлення якої 
іншим шляхом неможливе, викликається на 21.06.2017 року о 
08.30 годині до суду, зал судових засідань №11/3, для участі в су-
довому засіданні з виконання судового доручення іноземного су-
ду. У випадку неприбуття, Беляк І. В. пропонується повідомити 
суд про причини неявки.

Суддя Марченко Л. М.

Добропільський міськрайонний суд Донецької 
області викликає Дацка Олександра Олеговича, 
31.01.1962 року народження, як обвинуваченого у 
кримінальному провадженні № 296/8465/16-к по об-
винуваченню у вчиненні кримінального правопору-
шення за ч. 1 ст. 258-3 КК України, у судове засідан-
ня, що відбудеться 21 червня 2017 року об 11.00 го-
дині в приміщенні Добропільського міськрайонного 
суду Донецької області за адресою: 85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Банкова, 39а. Явка об-
винуваченого в судове засідання обов’язкова.

Суддя Кошля А. О.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження №233/66/17 за об-
винуваченням Чемеса О.Б. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинува-
чений Чемес Олександр Борисович, 10.04.1991 р.н., зареєстрова-
ний за адресою: Донецька область, с. Курахівка, вул. Первомай-
ська, буд. 15, фактично мешкає за адресою: Донецька область, 
м. Гірник, вул. Котовського, буд. 34/32, викликається до суду на 
09 годину 00 хвилин 19 червня 2017 року (корп. № 1, каб. №12), 
для участі у підготовчому судовому засіданні. Ухилення від яв-
ки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у міждер-
жавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснен-
ня спеціального досудового розслідування чи спеціального су-
дового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Втрачений Витяг про реєстрацію права власності 
на нерухоме майно, 

Серія ССО № 975801, № витягу 23494282, 
видане 05.08.2009 р. Комунальним підприємством 
«Сєвєродонецьке бюро технічної інвентаризації» 

Товариству з обмеженою відповідальністю 
«Нові технології» (ід. код 19070492) 

на вбудоване-прибудоване приміщення магазину 
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 

квартал МЖК «Мрія», буд. 8/63, 
вважати недійсним.

Втрачений Витяг про реєстрацію права власності 
на нерухоме майно, 

Серія ССО № 975802, № витягу 23494282, 
видане 05.08.2009 р. Комунальним підприємством 
«Сєвєродонецьке бюро технічної інвентаризації» 

Товариству з обмеженою відповідальністю 
«Нові технології» (ід. код 19070492) 

на підвальне приміщення для зберігання 
автомобілів за адресою: Луганська область, 

м. Сєвєродонецьк, квартал МЖК «Мрія», буд. 8/64, 
вважати недійсним.

Втрачене Свідоцтво про право власності 
на нерухоме майно, 

Серія САС № 686759, видане 29.07.2009 р. 
Сєвєродонецькою міською радою Луганської 

області Товариству з обмеженою відповідальністю 
«Нові технології» (ід. код 19070492) на вбудоване-

прибудоване приміщення магазину за адресою: 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 

квартал МЖК «Мрія», буд. 8/63, 
вважати недійсним.

Втрачене Свідоцтво про право власності 
на нерухоме майно, 

Серія САС № 686758, видане 29.07.2009 р. 
Сєвєродонецькою міською 

радою Луганської області Товариству 
з обмеженою відповідальністю «Нові технології» 

(ід. код 19070492) на підвальне приміщення 
для зберігання автомобілів за адресою: 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 

квартал МЖК «Мрія», буд. 8/64, 
вважати недійсним.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає як відповідача Матерову Зінаіду Володими-
рівну у судове засідання, для розгляду цивільної спра-
ви за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення за-
боргованості. 

Засідання відбудеться  20.06.2017 р. о 10.00 (резерв-
не судове засідання відбудеться 23.06.2017р. о 10.00).

У разі неявки відповідача  у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справу буде розгляну-
то за його  відсутності за наявними доказами. З опублі-
куванням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленими про час, день та 
місце проведення судового засідання. 

Суддя О. Г. Третяк

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
в підготовче судове засідання, яке відбудеться о 09 
годині 30 хвилин 11 липня 2017 року обвинувачену 
Петрову Юлію Вікторівну, 16 листопада 1975 року 
народження, в рамках кримінального провадження  
№ 42016000000002779, внесеного до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань 7 жовтня 2016 року, за 
ознаками вчинення кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Суддя Є. О. Мартинов

Обвинувачений Оскома Дмитро Васильович, 
25.12.1987 року народження, відповідно до ст.ст. 
134, 135, 323 КПК України викликається в судове за-
сідання на 12 год. 00 хв. 21 липня 2017 року до Хмель-
ницького міськрайонного суду Хмельницької області 
(м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 203, 
головуючий суддя Піндрак О. О., конт. тел. (0382) 76-
28-40), для проведення судового розгляду у кри-
мінальному провадженні № 22015240000000012 
про обвинувачення Оскоми Дмитра Васильовича за  
ч. 1 ст. 2583 КК України. Поважні причини та наслід-
ки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 
КПК України.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в 
судове засідання відповідача Джабраілова Аліка Аб-
дулайовича (останнє відоме місце проживання від-
повідача: м. Київ, вул. Ентузіастів, буд. 11/1, кв. 81) 
по цивільній справі за позовом Джабраілової Ірини 
Віталіївни до Джабраілова Аліка Абдулайовича про 
стягнення аліментів, яке відбудеться 26 червня 2017 
року о 09 год. 20 хв. у приміщенні Дніпровського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Ко-
шиця, 5, каб. 108.

У разі неявки відповідача Джабраілова А. А. спра-
ва буде розглянута у його відсутність.

Суддя О. O. Астахова

Зміївський районний суд Харківської області повідомляє Халі-
на Віталія Миколайовича, 15.07.1976 р.н., місце реєстрації: Харків-
ська обл., Зміївський р-н, с. Гайдари, вул. Піонерська, 38; останнє 
відоме місце проживання: м. Харків, вул. Єлізарова, 8, кв. 120,  для 
проведення судового засідання по цивільній справі за позовом Ви-
нярської Любові Тадиківни до Халіна Віталія Миколайовича, тре-
тя особа Халіна Анна Миколаївна, про визнання особи такою, яка 
втратила право користування житловим приміщенням.

 Судове засідання відбудеться 04 липня 2017 р. о 09.30 у при-
міщенні Зміївського районного суду Харківської обл. за адресою:  
м. Зміїв, Харківської обл., вул. Адміністративна, 6, зала судового 
засідання № 3. У разі неявки відповідача Халіна Віталія Микола-
йовича на судове засідання, справу буде розглянуто за його від-
сутності на підставі наявних у справі доказів та постановлено за-
очне рішення.

Суддя В. В. Овдієнко

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської 
області (вул. Загорська, 53, м. Ужгород, Закарпат-
ська область, 88017) викликає на 09 годину 15 хв. 11 
липня 2017 року, як відповідача Радванський камне-
дробильний завод (місцезнаходження якого невідо-
ме) по цивільній справі № 308/4801/17 за позовом 
Балаж Івана Йосиповича до Першої Ужгородської 
державної нотаріальної контори, Радванського кам-
недробильного заводу про скасування державної ре-
єстрації прав, а саме заборони щодо житлового бу-
динку. З опублікуванням оголошення про виклик 
відповідач вважається повідомленим про час і міс-
це розгляду справи. 

Суддя О. М. Світлик

Великобурлуцький районний суд Харківської облас-
ті відповідно до ч.9 ст.74 ЦПК України викликає Онвае-
зе Майкл Чукс Чіемеке і Онваезе Ніколас Чонкі Крістіан 
на судове засідання, призначене на 26 червня 2017 р. о 
10.30, як відповідачів по справі № 616/935/16-ц за позо-
вом Онваезе Асмар Ельдарівни до Онваезе Майкл Чукс 
Чіемеке про виключення запису про нього як батька ді-
тей та до Онваезе Ніколас Чонкі Крістіан про визнання 
його батьком дітей. Судове засідання відбудеться у при-
міщенні Великобурлуцького районного суду за адресою: 
Харківська обл., смт. Великий Бурлук, вул. Паркова, 9.

Наслідки неявки на судове засідання особи, яка бере 
участь у справі, передбачені ст. 169 ЦПК України.

Суддя Ю. В. Нестайко

Фрунзенський районний суд м. Харкова викликає Харчен-
ко Наталію Євгеніївну, Харченка Сергія Леонідовича як відпо-
відачів по цивільній справі за позовом Перемота Максима Єв-
геновича до Харченко Наталії Євгенівни, Харченка Сергія Ле-
онідовича, третя особа: Фрунзенський районний у м. Харкові 
відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного 
територіального управління юстиції в Харківській обл. про ви-
знання батьківства, яке відбудеться 30.06.2017 року о 09.00 у 
приміщенні суду за адресою: м. Харків, б-р Б. Хмельницько-
го, 32/38, каб. №5.

У випадку неявки відповідача на судове засідання без по-
важних причин та неповідомлення суду про причини неявки, 
це оголошення вважається належним повідомленням і спра-
ву може бути розглянуто без відповідача в заочному порядку. 

Суддя Т. В. Бабкова

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

15.06.2017 о 16:30 до Веремеєнко Ірина Сергіївна (останнє відоме місце реєстрації: 84500, Доне-
цька обл., Бахмутський р-н, с. Андріївка, вул. Переїздна, буд. 24) справа № 219/1886/17, суддя Павлен-
ко О. М.

15.06.2017 о 16:50 до Калмиков Володимир Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 
84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Тухачевського, буд. 29, кв. 93) справа № 219/1993/17, суддя 
Павленко О. М.

21.06.2017 о 13:00 до Хімічова Альона Ігорівна (останнє відоме місце реєстрації: 84557, Донецька 
обл., Бахмутський р-н, с. Іванівське (Красне), вул. Зелена, буд. 35) справа № 219/1995/17, суддя Пав-
ленко О. М.

21.06.2017 о 12:30 до Зікєєва Юлія Сергіївна (останнє відоме місце реєстрації: 84500, Донецька обл., 
м. Артемівськ, вул. Ціолковського, буд. 31) справа № 219/1607/17, суддя Павленко О. М.

21.06.2017 о 14:00 до Нескоровний Станіслав Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 84501, 
Донецька обл., м. Бахмут, вул. Спортивна, буд. 6) справа № 219/4517/17, суддя Чопик О. П.

27.06.2017 о 08:30 до Воронкіна Тетяна Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 84500, До-
нецька обл., м. Бахмут, вул. Леваневського, буд. 164, кв. 9) справа № 219/2344/17, суддя Павленко О. М.

27.06.2017 о 14:30 до Бобрик Галина Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 84502, Донецька 
обл., м. Бахмут (Артемівськ), вул. Весела, буд. 39) справа № 219/1899/17, суддя Павленко О. М.

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 оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового засідання.

У провадженні Фрунзенського районного суду м. Харко-
ва знаходиться справа 645/1488/17 за позовом Лифар Ганни 
Петрівни до Майшак Марек Ян про розірвання шлюбу. 

Фрунзенський районний суд м. Харкова цим оголошен-
ням відповідно до ст.74 ЦПК України викликає Майшак Ма-
рек Ян, останнє відоме місце мешкання: м. Харків, вул. Амо-
сова, 5, кв. 520, до Фрунзенського районного суду м. Харко-
ва за адресою: м. Харків, б-р Б. Хмельницького, 32/38, каб. 3, 
на судове засідання 26.06.2017 року о 10.00.

У випадку неявки до суду без поважних причин та непові-
домлення суду про причини неявки, справу може буде роз-
глянуто без позивача в заочному порядку.

Суддя І. В. Ульяніч

Зміївський районний суд Харківської області викликає Люб-
ницького Володимира Борисовича, 13.01.1962 р.н., останнє ві-
доме місце проживання: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. 
Березинська, 43, кв. 87, для проведення судового засідання по 
цивільній справі №621/2369/16-ц за позовом Соколова Миколи 
Олексійовича до Любницького Володимира Борисовича про від-
шкодування матеріальної шкоди. Судове засідання відбудеть-
ся 26.06.2017 року о 09.00 у приміщенні Зміївського районно-
го суду Харківської обл. за адресою: м. Зміїв, Харківської обл., 
вул. Адміністративна, 6, зала судового засідання № 4. Явка є 
обов’язковою. У разі неявки відповідача Любницького Володи-
мира Борисовича на судове засідання, справу буде розглянуто за 
його відсутності на підставі наявних у справі доказів та буде ухва-
лено заочне рішення.

Суддя О. В. Бібік

ОГОЛОШЕННЯ 
щодо продажу активів (майна) ПАТ «БАНК КАМБІО»

Номер лота: Q4028364149b3036- 
Q4028364149b3044 Q3873882449b3045-Q3873882449b3047

Короткий опис активів в лоті Квартири та земельні ділянки Земельні ділянки
Електронна адреса для доступу 
до відкритих торгів  
(електронного аукціону)

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(електронного аукціону) 13.07.2017 р. 13.07.2017 р.

Час проведення відкритих торгів 
(електронного аукціону)

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/22-kambio/13653-13072017-2

http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/22-kambio/13604-13072017
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Втрачений судновий білет 
та свідоцтво про придатність 

на судно «Крим» УКБ-0443-к з двигуном 
«Хонда-40», виданий Удовиченку Федору 

Володимировичу, вважати недійсним.

Посвідчення судноводія малого/маломірного 
судна на ім’я – Зербул Михайло Михайлович, 
22 квітня 1966 р.н., видане 22 липня 2015 р., 

реєстраційний номер 02342/01, 
вважати недійсним.

Втрачену печатку 

(ЄДРПОУ 35474225) Приватного підприємства 

«Студія Юлії Матвєєвої» вважати недійсною 

з 07.06.2017р.

Втрачений судновий білет 

на судно КИВ-6132-К, 

виданий Косянчуку Андрію Васильовичу, 

вважати недійсним.

Святошинський районний суд міста Києва викликає 
як обвинувачену Соколову Ірину Олександрівну для роз-
гляду кримінального провадження з дозволом на здій-
снення спеціального судового провадження, внесеного 
до ЄРДР за № 42016000000004015 відносно Соколової 
Ірини Олександрівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що 
підготовче судове засідання відбудеться 21.06.2017р. о 
10 год. 00 хв. у приміщенні Святошинського районного 
суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 
142, зал судових засідань № 5.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвинува-
ченої в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Бандура І. С.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Латиніна Юрія Анатолійовича, 13.03.1974 
року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павленка, 2) у під-
готовче судове засідання в кримінальному провадженні 
№42016000000002714 за ст. 111 ч. 1 КК України, яке від-
будеться 3 липня 2017 року о 09.30 годині в приміщен-
ні Деснянського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, зал судових засідань №2, 
під головуванням судді Броновицької О. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ «Кредобанк» до Шиліна 
С.В. про стягнення заборгованості; за позовом ПАТ «Кредо-
банк» до Козакова О.В. про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі: Шилін Сергій Валерійович, який 
проживає за адресою: Донецька область, м. Горлівка, пров. 
Алфавітний, б. 1, кв. 2, викликається на 08.25 год. 7 липня 
2017 року до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач по справі Козаков Олександр Володимирович, 
який проживає за адресою: Донецька область, м. Горлівка, 
вул. Магістральна, б. 11, кв. 10, викликається на 08.20 год.  
7 липня 2017 року до суду для участі у розгляді справи по 
суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі пови-
нні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута за їхньої відсутності.

Суддя І. О. Сидоренко

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає обвинуваченого Шаповаленка Віктора Вікторовича, 
12.04.1956 року народження (останнє відоме місце про-
живання: вул. Героїв Сталінграда, 53, кв. 62, м. Севас-
тополь, АР Крим) у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться о 09 годині 30 хви-
лин 27 червня 2017 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні 
Голосіївського районного суду міста Києва за адресою: 
03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал № 3 
(головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту 
опублікування оголошення обвинувачений вважається 
належним чином ознайомленим з його змістом.

В провадженні судді Бердянського міськрайонно-
го суду Черткової Н. І. знаходиться цивільна справа  
№ 310/2179/17 за позовом Македонської Марини 
Сергіївни до Волошиної Тетяни Миколаївни, Воло-
шина Анатолія Володимировича, третя особа — Ви-
конавчий комітет Бердянської міської ради, про ви-
знання особи такою, що втратила право користуван-
ня житловим приміщенням.

Розгляд справи призначено на 22.06.2017 року о 
09.00 годині в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: Запорізька обдасть, м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, 64, каб. 502, суддя Черт-
кова Н. І., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідачів: Волошину Тетяну 
Миколаївну, Волошина Анатолія Володимировича. У 
разі неявки відповідачів, справа буде розглянута за 
наявними в ній матеріалами.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., 
пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу  
№ 233/1232/17 за позовом Лимар Валерії Валеріїв-
ни в інтересах малолітньої дитини Сємикіна Рената 
Максимовича до Сємикіна Максима Миколайовича 
про позбавлення батьківських прав.

Відповідач у справі – Сємикін Максим Микола-
йович, 15.01.1984 р.н., останнє відоме місце реє-
страції якого: м. Макіївка Донецької області, вул. 
Трет’якевича, буд. 23, викликається до суду на 23 
червня 2017 року о 08.10 годині, каб. № 15, для учас-
ті у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. С. Малінов

В провадженні судді Бердянського міськрайонно-
го суду Черткової Н. І. знаходиться цивільна справа  
№ 310/1652/17 за позовом Аврамчук Феодосії Ми-
хайлівни до Аврамчука Сергія Сергійовича, третя 
особа – Виконавчий комітет Бердянської міської ра-
ди Запорізької області, про визнання особи такою, 
що втратила право користування житловим примі-
щенням.

Розгляд справи призначено на 21.06.2017 року о 
08.30 годині в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, 64, каб. 502, суддя Черт-
кова Н. І., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідача Аврамчука Сергія 
Сергійовича.

У разі неявки представника відповідача, справа бу-
де розглянута за наявними в ній матеріалами.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить роз-
гляд цивільної справи за позовом Публічного акці-
онерного товариства «Державний ощадний банк 
України» до Саліхова Євгена Робертовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі: Саліхов Євген Робертович, за-
реєстрований за адресою: Донецька область, м. Ча-
сів Яр, вул. Кошового, 8/8; проживає за адресою: 
84181, Донецька область, м. Миколаївка, вул. Дзер-
жинського, 1/225, викликається в судове засідання, 
призначене на 10 год. 00 хв. 22.06.2017 р. до суду, 
каб. № 213, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня на позов та відповідні докази. У випадку немож-
ливості прибуття, відповідач повинен повідомити 
суд про причини неявки. За інших обставин розгляд 
справи відбудеться у його відсутність.

Суддя Чопик О. П.

Дарницький районний суд м. Києва викликає відповіда-
чів: Могильного Олександра Сергійовича, Шевченко Кате-
рину Олександрівну, останнє місце реєстрації яких: м. Київ, 
вул. Ревуцького, 44-Б, кв. 139, у судове засідання, яке від-
будеться 30.06.2017 року о 09 год. 15 хв. за адресою: м. Ки-
їв, вул. Кошиця, 5-а, каб. 204, для участі в судовому розгляді 
цивільної справи за позовом ТОВ «Кей-Колект» до Могиль-
ного Олександра Сергійовича, Шевченко Катерини Олексан-
дрівни про усунення перешкод у здійсненні права користу-
вання майном шляхом надання постійного безперешкодно-
го доступу та про визнання особи такою, що втратила право 
користування квартирою.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачі 

вважаються повідомленими про день, час та місце розгля-
ду справи і в разі неявки до суду справа може бути розгляну-
та за їхньої відсутності.

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

Суддя О. М. Колесник

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Можелянського Віктора Анатолійови-
ча, 10.05.1964 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: 95034, вул. Павленка, 35/53, м. Сім-
ферополь) у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у судове 
засідання, яке відбудеться 26 червня 2017 року о 16 
год. 50 хв. Явка до суду обов’язкова!!! При собі не-
обхідно мати паспорт або документ, який посвідчує 
особу.

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

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

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинувачену Осоченко Інесу Костянтинівну, 
19.09.1970 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: 95053, вул. Мате Залки, 7б, кв. 104,  
м. Сімферополь) у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у су-
дове засідання, яке відбудеться 5 липня 2017 року о 
15 год. 10 хв.

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

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

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

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Гризодубову Анастасію Миколаївну, 
18.01.1978 року народження (останнє відоме місце 
проживання: 95034, вул. Павленка, 25/3, м. Сімфе-
рополь) у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у судове за-
сідання, яке відбудеться 26 червня 2017 року о 17 
год. 20 хв.

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

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

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

Апеляційний суд Львівської області викликає в судо-
ве засідання Вахула Юлію Романівну та Вахула Олега Іго-
ровича для участі в розгляді апеляційної скарги Василь-
кевича Івана Михайловича на ухвалу Личаківського ра-
йонного суду м. Львова від 7 лютого 2017 року в справі 
за позовом Василькевича Івана Михайловича до Вахула 
Юлії Романівни та Вахула Олега Ігоровича з участю третіх 
осіб: Василькевич Мирослави Миронівни, Василькевича 
Михайла Івановича, Василькевич Оксани Василівни, Ли-
чаківського РВ ГУ ДМС у Львівській області, про визна-
ння осіб такими, що втратили право користування жит-
ловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 6 липня 2017 року о 12 
год. 00 хв. у приміщенні Апеляційного суду Львівської 
області за адресою: 79008, м. Львів, площа Соборна, 7.

Це оголошення вважати належним повідомленням.
Суддя Приколота Т. І.

Біловодський районний суд Луганської облас-
ті викликає відповідача по справі № 408/785/17 за 
позовом Марінцевої Наталії Сергіївни до Марінцева 
Олександра Володимировича, третьої особи: Служ-
би у справах дітей виконкому Центрально-міської 
районної у м. Кривий Ріг ради, про надання дозво-
лу на в’їзд/виїзд неповнолітньої дитини на тимчасово 
окуповану територію без згоди батька – Марінцева 
Олександра Володимировича (31 травня 1978 року 
народження, зареєстрований за адресою: пров. Вах-
рушева, 4а, с. Ясенівське, м. Ровеньки, Луганська об-
ласть, 94781).

Судове засідання відбудеться 19 червня 2017 ро-
ку о 10 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

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

Суддя Ю. Ю. Цимбал

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької облас-
ті, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу 
№233/2255/17 за позовом AT «Ощадбанк» до Смолен-
ської О. В., Гладкої Н. В., Голощапової Т. І. про стягнення 
заборгованості. Відповідачі у справі – Смоленська Олек-
сандра Володимирівна, останнє відоме місце проживан-
ня: м. Макіївка, м-н Центральний, 9/81; Гладка Наталія 
Вікторівна, останнє відоме місце проживання: м. Макі-
ївка, вул. 20 партз’їзду, 27; Голощапова Тетяна Іванівна, 
останнє відоме місце проживання: м. Макіївка, вул. Чере-
панових, 151/9; викликаються до суду на 08 год. 00 хв. 19 
червня 2017 року (корп. №2, каб. №21), для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У разі неприбуття відповідачі по-
винні повідомити суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута за їхньої відсутності.

Суддя Каліуш О. В.

Апеляційний суд м. Києва викликає Заболотного Сер-
гія Володимировича (адреса проживання: 04070, м. Ки-
їв, вул. Дарвіна, 1, кв. 55), та ФОП Ніколаєвського Дми-
тра Володимировича (адреса проживання: 61082, м. Хар-
ків, вул. 23 серпня, 31-А, кв. 87) у судове засідання по 
справі за апеляційною скаргою представника Товариства 
з обмеженою відповідальністю Фірма «Консоль ЛТД» – 
Венської Оксани Олександрівни на рішення Шевченків-
ського районного суду м. Києва від 23 липня 2012 року у 
справі за позовом Заболотного Сергія Володимировича 
до ФОП Ніколаєвського Дмитра Сергійовича, ТОВ Фірма 
«Консоль ЛТД», Головне управління житлового забезпе-
чення Київської міської державної адміністрації, КП «Ки-
ївське міське бюро технічної інвентаризації та реєстра-
ції права власності на об’єкти нерухомого майна» про 
зобов’язання вчинити дії та визнання права власності, 
призначене в приміщенні суду (вул. Солом’янська, 2-А, 
м. Київ) 6 липня 2017 року на 10 год. 00 хв.

Суддя Білич І. М.

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області сповіщає, що 
20 червня 2017 року о 14.30 годині в приміщенні Новомосковського міськрайон-
ного суду Дніпропетровської області (м. Новомосковськ, пров. Козацький, 8, зал 
1) під головуванням судді Парфьонова Д. О. відбудеться розгляд цивільної справи 
за позовом Прядко Олени Володимирівни до Компанії «Емпекс Груп ЛТД» (Беліз), 
Компанії «Філіантра Комерс ЛТД» (Беліз), Семісалова Олександра Анатолійовича, 
третя особа – Лисиця Сергій Васильович, про визнання недійсними договорів, ви-
требування майна та визнання права власності.

Як представники відповідачів судом викликаються Височин Дмитро Володими-
рович та Довгий Євген Леонідович, місце проживання яких суду невідомо.

Відповідач: Середін Сергій Геннадійович, зареєстрований за адресою: До-
нецька область, м. Маріуполь, вул. Зелінського, буд. 45, кв. 40, викликаєть-
ся для участі у розгляді справи за позовом Середіної Інни Олексіївни до Се-
редіна Сергія Геннадійовича про розірвання шлюбу, на 21 червня 2017 ро-
ку о 10.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Металур-
гів, 31, каб. 19, 25.

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

Суддя Васильченко О. Г.

Шевченківський районний суд м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. 

Дегтярівська, 31-А, викликає на 28.07.2017 року о 10 год. 30 хв. відповіда-

ча гр. Фалконе Марчелло за позовом Василюк Тетяни Федорівни до Фалко-

не Марчелло про розірвання шлюбу.

Відповідач викликається в судове засідання, у разі неявки справа розгля-

датиметься у його відсутність.

Суддя Рибак М. А.

Приморський районний суд Запорізької області викликає в судове засі-
дання на 22 червня 2017 року о 09.10 годині (резервна дата 29 червня 2017 
року о 09.10 годині) за адресою: Запорізька область, м. Приморськ, вул. Со-
борна, буд. 84, як відповідачку Логінову Тетяну Віталіївну по цивільній спра-
ві № 326/498/17 (провадження № 2/326/234/2017) за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії – 
Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Логінової Тетяни Віталіїв-
ни про стягнення заборгованості за кредитом. У разі неявки відповідачки в 
судове засідання на вказану дату та час, справу буде розглянуто за її відсут-
ності.

Суддя Каряка Д. О.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове засідання як об-

винувачену Геліконову Зою Вікторівну, 20.06.1962 року народження, уро-

дженку м. Черкаси, росіянку, громадянку України, зареєстровану за адре-

сою: м. Черкаси, вул. Боженка, 5, кв. 29.

Судове засідання відбудеться 20 червня 2017 року о 10 год. 00 хв. у примі-

щенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 230.

Суддя С. М. Бащенко

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області викликає Мака-
рова Віталія Івановича (останнє відоме місце проживання: м. Миргород Пол-
тавської області, вул. П. Мирного, 22, кв. 71. Місце реєстрації: м. Стаханов 
Луганської області), як відповідача в судове засідання по цивільній справі за 
позовом Долженка Миколи Олексійовича до Макарова Віталія Івановича про 
стягнення суми боргу. Судове засідання відбудеться 6 липня 2017 року об 11 
годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: м. Миргород, вул. Гоголя, 
133 (1-й поверх, зала № 1). Явка в судове засідання обов’язкова. В разі неяв-
ки, справу буде розглянуто за вашої відсутності. Про причини неявки відпо-
відач зобов’язаний повідомити суд.

Суддя О. А. Городівський

Городищенський районний суд Черкаської області повідомляє, що 26 
червня 2017 року о 09 годині 00 хвилин призначено розгляд справи за ад-
міністративним позовом Управління соціального захисту населення Городи-
щенської райдержадміністрації до Манчевої Ірини Віталіївни про стягнення 
коштів.

Манчева Ірина Віталіївна викликається в судове засідання як відповідачка. 
Явка до суду обов’язкова. В разі неявки останньої, справу буде розглянуто за 
її відсутності за наявними в ній матеріалами.

Адреса суду: вул. 1 Травня, 9, м. Городище, Черкаська область, 19500.
Суддя В. О. Черненко

Криволап Валентина Григорівна, 15.09.1949 року народження, останнє ві-
доме місце проживання: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Ворошило-
ва, буд. №90, викликається як відповідачка по цивільній справі за позовом 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європей-
ська агенція з повернення боргів» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Судовий розгляд відбудеться 10.07.2017 року о 08 год. у 
приміщенні Скадовського районного суду за адресою: м. Скадовськ Херсон-
ської області, вул. Мангубінська, 39. У разі неявки, справа розглядатиметь-
ся за наявними доказами. 

Суддя Н. І. Ведмідська

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засі-
дання відповідача – Митрозора Станіслава Михайловича (91015, м. Луганськ 
кв-л Зарічний, б. 5) по справі № 409/839/17 (провадження №2/409/504/17) за 
позовом Митрозор Катерини Олександрівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 10.07.2017 р. (резервна дата 14.07.2017 р.) 
о 14.00 годині в залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, 
пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.
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Укргiдрометцентр

Палац оновили 
завдяки туризму

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТКА. Відтепер туристи, які приїжджають у Вороновицький 
музей історії авіації та космонавтики України, бачать не облуплений 
палац, а справжній красень — відреставрований. Збудований у ХVІІІ 
столітті у стилі класицизму, він — пам’ятка національного значення. 
Звели його Грохольські, а потім маєток належав Можайським: саме 
тут Олександр Можайський (винахідник літака) зробив головні дослі-
дження.  Палац відреставрували грантовим коштом Європейського 
Союзу в межах проекту Вінницької районної ради «Туризм — запору-
ка динамічного соціально-економічного розвитку сільських громад». 

Це багатоцільовий проект для  відродження туристичної зони райо-
ну. Створено інформаційний центр розвитку туризму,  проведено чи-
мало навчальних та інформаційних заходів, відремонтовано Жабелів-
ський музей історії села і проведено ремонтно-реставраційні роботи 
зовнішньої частини палацу Грохольських-Можайських. 

«Ставлення до духовної, історичної, культурної спадщини визначає 
майбутнє кожної нації. Завдяки підтримці наших друзів, партнерів, не-
байдужих громадян маємо змогу бачити оновлений чудовий палац», 
— зазначив заступник голови Вінницької облдержадміністрації Ігор 
Івасюк.

ФОТОФАКТ

В азовських таборах — 
перша зміна

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ОЗДОРОВЛЕННЯ. На узбережжя Азовського моря поїхали пер-
ші 296 дітей на оздоровлення та відпочинок. За даними департамен-
ту соціального захисту Запорізької ОДА, лише протягом першої змі-
ни за рахунок коштів облбюджету оздоровлять 900 дітей. Усього про-
тягом літньої кампанії до дитячих закладів направлять понад 120 ти-
сяч дітей.

Цього року значно збільшено обсяг фінансування за рахунок ко-
штів місцевих бюджетів, передбачених  на оздоровлення. Зокрема, з 
облбюджету обсяг фінансування збільшено на 6 мільйонів  256 тисяч  
гривень, із місцевих бюджетів — на 2 мільйони  619 тисяч. Планові по-
казники фінансування оздоровчої кампанії 2017 року з урахуванням 
усіх джерел фінансування становлять 92 мільйони 116 тисяч гривень.

НА КИЇВСЬКІЙ ХВИЛІ. Українська столиця вперше 
приймає чемпіонат Європи зі стрибків у воду. І в перший 
день змагань наша збірна не залишилася без нагород — 
український дует Вікторія Кесар/Олександр Горшковозов 
виборов друге місце в командних змаганнях.

Коментуючи свій виступ, Олександр наголосив: було 
почесно зробити перший стрибок на домашньому чемпі-
онаті Європи. І звернув увагу на палку підтримку вболі-
вальників. «Навіть не очікував, що буде стільки людей. 
Гордість брала за наш Київ, за всю країну… Срібна ме-
даль — непоганий результат, хоча, звичайно, хотілося 
«золота», — цитує спортсмена XSport. 

Для Олександра Горшковозова це вже 13 медаль чем-
піонатів Європи в кар’єрі, а ось Вікторія Кесар у призе-
ри на континентальних змаганнях потрапила вперше. 
Спортсменка  спеціалізується на стрибках з трампліна, 
однак  за правилами командного турніру кожен учасник 
має зробити не менше одного стрибка з десятиметрової 
вишки.

«Емоції просто переповнюють. Ми виграли медаль удо-
ма, в своєму басейні! Коли я піднялася на 10 метрів і по-
дивилася вниз, було страшно, та  потім — зібралася, впо-
ралася з емоціями. Намагалася зробити свої найкращі 
стрибки, хоча вийшло не все», — розповіла Вікторія Ке-
сар журналістам.

А президент Федерації стрибків у воду Ігор Лисов, на-
тхненний прикладом чемпіонату Європи вважає, що на-
ступним великим турніром у столиці може стати юніор-
ський чемпіонат світу. Заявку на його проведення розгля-
нуть у липні в Будапешті.

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

Континентальний тур-
нір лицарів рингу, в яко-

му візьмуть участь майже 
400 спортсменів із 40 країн, 
відбудеться в Україні впер-
ше. Як розповів «Урядово-
му кур’єрові» заступник го-
лови оргкомітету, віце-пре-
зидент Харківської облас-
ної федерації боксу, член 
виконкому федерації бок-
су України Леонід Задорож-
ний, найбільше  уваги в під-
готовчий період було приді-
лено питанням перевезення 
учасників змагань, ремон-
ту дорожнього покриття на 
деяких маршрутах, зокре-
ма під’їздів до Палацу спор-
ту «Локомотив», де змага-
тимуться спортсмени, а та-
кож можливості паркування 
там автомобілів. Було опра-
цьовано взаємодію з волон-
терами, котрі пройшли  на-
вчання з надання першої 
медичної допомоги і тренінг 
з іноземної мови. На базі 
аеропорту «Харків» відбу-
лися тренування всіх служб, 

які залучено в системі про-
пуску вболівальників та 
учасників змагань. Масш-
табні навчання провели ря-
тувальники. 

Головний акцент під час 
підготовки, як наголосив 
перший заступник голови 
Харківської облдержадмі-
ністрації Марк Беккер, зро-
блено на  безпеку під час 
проведення самого заходу 
і щодо проживання учасни-
ків у готелях, правопорядку 
в центрі міста. До наймен-
ших нюансів заходи безпе-
ки напрацювали СБУ, по-
ліція, прикордонники, мі-
граційна служба. Налаго-
джено медичний супровід 
під час проведення турніру. 
Зокрема, в медпункті Па-
лацу спорту разом зі спор-
тивними лікарями чергува-
тиме лікар-анестезіолог з 
усім медичним обладнан-
ням, яке буде необхідне для 
надання невідкладної допо-
моги. 

«Європейська делега-
ція, що у травні побувала в 
Харкові з інспекційною пе-
ревіркою, відзначила висо-

кий рівень підготовки міс-
та до чемпіонату, —  каже 
Леонід Задорожний. — Ви-
соких гостей вразив той ре-
сурс, який має Харків». 

Віце-президент обласної 
федерації боксу не без гор-
дості повідомив, що за тиж-
день до відкриття турніру в 
залі обласного спортивного 
комплексу «ХТЗ», яким  він 
керує, відбулося відкрите 
тренування збірної коман-
ди України з боксу. В ньо-
му взяли участь боксери з 
України, Литви та Шотлан-
дії.

Як зазначив головний 
тренер збірної України з 
боксу Дмитро Сосновський, 
команда готова до зма-
гань, триває бойова прак-
тика на старті чемпіонату. 
За його інформацією, честь 
збірної захищатимуть двоє 
харків’ян. Це Юрій Шестак у 
ваговій категорії до 60 кіло-
грамів і Рамазан Муслімов 
— до 91 кілограма.

Великі надії на цих хлоп-
ців покладає і Леонід За-
дорожний. Він вважає, що 
Юрій Шестак має дуже до-

брі шанси на перше місце. 
«Юрій нині перебуває у чу-
довій формі, досяг високого 
рівня професіоналізму, дві-
чі вигравав у призера Олім-
пійських ігор, чемпіона Єв-
ропи, перемагав на пре-
стижних турнірах».

Та як наголосив досвід-
чений боксер, перегони бу-
дуть надзвичайно напруже-
ними, адже всі збірні приї-
хали на ЧЄ найсильнішими  
складами.

Збірні боротимуться не 
лише за медалі, а й за 
участь у чемпіонаті світу, 
який відбудеться наприкін-
ці  серпня — на початку ве-
ресня цього року. Щоб по-
трапити на світову пер-
шість, треба вибороти 1—8 
місця, тому змагання в Хар-
кові будуть дуже гарячими. 
А українські  боксери роз-
глядають чемпіонат  як сер-
йозний плацдарм для під-
готовки до Олімпійських 
ігор у Токіо, що відбудуть-
ся в 2020 році і мають ста-
ти ареною для реваншу ві-
тчизняного боксу після про-
валу в Ріо.

Харків приймає чемпіонат Європи з боксу
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