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Ректор Сумського 
національного аграрного 
університету  Володимир 
Ладика розповів «УК», як у виші  
реагують на  виклики часу щодо  
підготовки  фахівців

Розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про схвалення 
Стратегії підвищення рівня 
безпеки дорожнього руху 
в Україні на період до 2020 року»

ДОКУМЕНТИ

Новий дім будують на надійній основі
АКТУАЛЬНО. Вороновицька об’єднана громада здійснює багато проектів, 
спрямовуючи на розвиток половину власних надходжень 

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

Селище міського типу Воро-
новиця свого часу було рай-

центром. Та вже давно  це один 
із населених пунктів Вінниць-
кого району, адміністратив-

ні установи якого розташовано 
в обласному центрі. Із селища 
до Вінниці лише  20 кілометрів. 
І хоч давнє селище має багату 
історію, через об’єктивні обста-
вини воно поступово перетво-
рювалося на дачно-спальний 
супутник міста. 

Але уряд реформою з децен-
тралізації вніс у життя давно-
очікувані корективи. І  Вороно-
виця тепер відновлює самобут-
ність так завзято, ніби господар 
вернувся у власний дім. На шлях 
розвитку селище стало разом із 
селом Комарів, з яким створило 

об’єднану територіальну грома-
ду торік у грудні. Перспектив-
ним планом передбачено, що до 
складу цієї ОТГ має входити по-
над 20 населених пунктів.

Це єдина в Україні об’єднана 
громада, яка на рік застрахувала 
всіх дітей від нещасних випадків 

безкоштовно для їхніх батьків. З  
бюджету громади на страхуван-
ня залучили  майже 21 тисячу 
гривень. У Вороновиці й Комаро-
ві півтори тисячі дітей до 
18 років.  Загальна сума 
страховки — 11 мільйонів 
250 тисяч гривень. 4

ФІНАНСИ. Нова система електронної торгівлі активами 
ліквідованих банків працює непогано, проте суди часто 
забороняють їхній продаж
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Посол США у Києві про проект будівництва нового 
газопроводу з транспортування російського газу 
в Європу в обхід України

Зекономив — 
отримай гроші 

СОЦЗАХИСТ. Переоформлення субсидій на наступний пе
ріод відбувається за графіком, і на середину липня рівень пере
оформлень становить 75—76%. Так само за графіком відбува
ється збирання даних для монетизації субсидій, зекономлених під 
час опалювального сезону 2016—2017 років. Про це розповів ди
ректор департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполі
тики Віталій Музиченко, повідомляє пресслужба відомства. 

Він нагадав, що монетизації за підсумками попереднього 
опалювального сезону підлягає економія електроенергії в ек
віваленті вартості 150 кВт і природного газу — 100 кубометрів. 
Максимальна сума коштів, які може отримати громадянин, — 
135 гривень за електроенергію і майже 700 гривень за газ. 
«Орієнтовно під монетизацію підпадають приблизно 2 мільйо
ни домогосподарств», — розповів Віталій Музиченко. Він за
значив, що громадяни, які зекономили енергоресурси, мають 
до 1 вересня звернутися до органів соціального захисту із від
повідною заявою і вказати реквізити банківського рахунку або 
поштового відділення, куди можна перерахувати кошти.

ЦИТАТА ДНЯ

МАРІ ЙОВАНОВИЧ:

ЦИФРА ДНЯ

6173 грн 33 коп.     
затверджено Пенсійним фондом як показник 

 середньої заробітної плати за травень 
2017 року під час призначення пенсій

 
«США виступають 

категорично проти 
«Північного потоку-2». 

Ми не раз заявляли, 
що він не відповідає 

інтересам Європи 
й України».

Прозорі торги 
потерпають від Феміди
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НКРЕКП Повідомляє
Електрична енергія, яка використовується для зовнішнього 
освітлення населених пунктів 650

 у т. ч.: 1 клас 652
 2 клас 656

Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будин-
ках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та зам-
ково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир 
багатоквартирного будинку на праві спільної власності), освіт-
лення дворів, східців, номерних знаків

660

Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-буді-
вельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівель-
них кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлен-
ня території

666

Керівник суб’єкта господарювання (підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер суб’єкта господарювання (підпис) (ініціали, прізвище)

Керівник територіального органу НКРЕКП у відповідному 
регіоні

(підпис) (ініціали, прізвище)

Виконавець:________________________

Телефон:___________________________ Факс:_____________ Електронна пошта:________________

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики К. Сушко
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання  
у сфері енергетики 04.10.2012 № 1257 

(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.03.2017 № 437)

Інструкція 
щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП (місячна) «Звітні та розрахункові дані про корисний відпуск електричної енергії 

за групами та класами споживачів» 
1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на право здійснення господарської діяль-
ності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (далі — ліцензіати). 

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП (місячна) «Звітні та розрахункові дані про корис-
ний відпуск електричної енергії за групами та класами споживачів» (далі — форма звітності № 4-НКРЕКП) та термін її подання до 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 

1.3. Ця Інструкція розроблена відповідно до: 
законів України «Про електроенергетику», «Про природні монополії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регу-

лювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затвер-

джених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13 червня 1996 року № 15/1, заре-
єстрованих у Міністерстві юстиції України 08 серпня 1996 року за № 433/1458 (із змінами); 

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність з постачання електричної енергії за регульова-
ним тарифом.

2. Порядок та термін подання інформації
2.1. Звітним періодом є календарний місяць.
2.2. Звіт складається щомісяця станом на останнє число звітного місяця та подається ліцензіатом до НКРЕКП до 25 числа мі-

сяця, наступного після звітного.
2.3. Форма звітності № 4-НКРЕКП підписується керівником та головним бухгалтером ліцензіата та скріплюється печаткою (у 

разі наявності). У звіті зазначаються прізвища та ініціали осіб, які підписали звіт, прізвище виконавця, номер телефону, факс, 
електронна пошта. 

2.4. Форма звітності № 4-НКРЕКП подається до НКРЕКП після відмітки керівника територіального органу НКРЕКП у відповід-
ному регіоні щодо повноти і правильності її заповнення. Копія звіту залишається в територіальному підрозділі НКРЕКП у відпо-
відному регіоні.

2.5. Звіт надсилається ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях за поштовою адресою: 03570, м. Київ, вул. Смо-
ленська, 19 та в електронному вигляді (файл формату «xls») на електронну адресу: nerc4ee@nerc.gov.ua, за якою можна отри-
мати електронний шаблон звіту. 

2.6. Ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у  формі звітності № 4-НКРЕКП. 
2.7. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному місяці ліцензіат надає форму звітності № 4-НКРЕКП, при цьому ро-

бить прочерки у відповідних графах.
2.8. Звітні дані у формі звітності № 4-НКРЕКП наводяться без податку на додану вартість.

3. Пояснення щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП
3.1. Форма звітності № 4-НКРЕКП використовується для аналізу обсягів споживання електричної енергії на території здійснен-

ня ліцензованої діяльності ліцензіата.
3.2. Показники заповнюються за даними первинних документів, які ведуться ліцензіатом. 
3.3. Показники наводяться: 
грошові показники — у тис. грн з точністю до трьох знаків після коми;

корисний відпуск електроенергії — у тис. кВт·год з точністю до трьох знаків після коми;
тариф — у коп. за 1 кВт·год з точністю до двох знаків після коми. 
3.4. У графі «Звітні (фактичні) дані за звітний місяць» зазначаються дані за календарний місяць, за який звітує ліцензіат.
3.5. Показник «корисний відпуск» графи «Звітні (фактичні) дані за звітний місяць» зазначається на підставі фактичного що-

місячного балансу електроенергії.
3.6. Розподіл споживачів електроенергії за класами напруги здійснюється відповідно до нормативно-правових актів НКРЕКП.
3.7. Показник «середній тариф» графи «Звітні (фактичні) дані за звітний місяць» розраховується шляхом ділення обсягу фак-

тичної товарної продукції на фактичний корисний відпуск (графа 2/графа 1 100).
3.8. Показник «обсяг товарної продукції» графи «Звітні (фактичні) дані за звітний місяць» включає фактичну товарну продук-

цію ліцензіата.
3.9. У рядках 002 — 666 графи 1 зазначаються фактичні дані щодо обсягу корисного відпуску електроенергії відповідним ка-

тегоріям споживачів за звітний місяць.
3.10. У рядках 002 —   666 графи 2 зазначаються фактичні дані щодо обсягу товарної продукції для відповідних категорій спо-

живачів за звітний місяць.
3.11. У рядках 002 — 666 графи 3 зазначається фактичний середній тариф на електроенергію для відповідних категорій спо-

живачів за звітний місяць.
3.12. До 1 групи споживачів належать суб’єкти господарської діяльності та фізичні особи-підприємці.
3.13. До 2 групи споживачів належать населення (у тому числі населення, яке розраховується за загальним розрахунковим за-

собом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи) і споживачі, які відповідно до законодавства України розрахо-
вуються за тарифами на електроенергію, установленими для населення (крім міського електричного транспорту, дитячого цен-
тру «Молода гвардія»).

3.14. Для 1 та 2 груп споживачів у графі 1 відображається кількість електричної енергії, нарахованої до сплати (що підтвер-
джується розрахунковими документами про оплату електричної енергії, інформацією про фактичну оплату побутовими спожи-
вачами електричної енергії за розрахунковими книжками, інформацією про оплату електричної енергії за придбаними картками 
попередньої оплати). 

3.15. У рядку 145 зазначаються дані щодо: 
електричної енергії, що відпускається населенню на 1 класі напруги, яке проживає у міській або сільській місцевості, що не 

розташована у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, за обсяг, спожитий понад 100 кВт·год ;
електричної енергії, що відпускається споживачам, які відповідно до законодавства України розраховуються за тарифами на 

електроенергію, установленими для населення (у тому числі на комунально-побутові потреби релігійних організацій, крім місько-
го електричного транспорту, дитячого центру «Молода гвардія») на 1 класі напруги;

електричної енергії, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та 
замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та 
освітлення дворів, східців і номерних знаків на 1 класі напруги;

електричної енергії, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних 
кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території на 1 класі напруги.

3.16. У рядку 355 зазначаються дані щодо: 
електричної енергії, що відпускається населенню на 2 класі напруги, яке проживає у міській або сільській місцевості, що не 

розташована у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, за обсяг, спожитий понад 100 кВт·год;
електричної енергії, що відпускається споживачам, які відповідно до законодавства України розраховуються за тарифами на 

електроенергію, установленими для населення (у тому числі на комунально-побутові потреби релігійних організацій, крім місько-
го електричного транспорту, дитячого центру «Молода гвардія») на 2 класі напруги;

електричної енергії, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та 
замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та 
освітлення дворів, східців і номерних знаків на 2 класі напруги;

електричної енергії, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних 
кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території на 2 класі напруги.

3.17. У рядку 570 «Передача електроенергії, у т. ч.:» зазначаються дані щодо електричної енергії, яку ліцензіат передає іншим 
ліцензіатам, яким ця електроенергія належить. 

3.18. Рядки 578 та 586 заповнюються у разі, якщо ліцензіат згідно з нормативно-правовими актами НКРЕКП нараховує плату 
за передачу електроенергії в мережі іншого ліцензіата.

3.19. Для забезпечення подання ліцензіатами форми звітності № 4-НКРЕКП в електронному вигляді НКРЕКП надсилає їм елек-
тронною поштою два файли: інструкцію для заповнення форми ins25.doc і таблицю-шаблон SHAB25.XLS. Ліцензіат створює на 
диску папку NKRE_4 і переносить до неї (шляхом копіювання) одержані файли. 

3.20. Щомісяця перед початком роботи з підготовки звіту за формою звітності № 4-НКРЕКП необхідно копію таблиці SHAB25.
XLS занести в папку NKRE_4, позначивши її новим ім’ям, яке формується так: 25_kkkkkk_mxx_рр,

де kkkkkk — код ліцензіата; 
m — ознака звітності (m — місячна); 
xx — місяць; 
рр — рік. 
3.21. Таблиця SHAB25.XLS залишається незмінною. Вона щомісяця використовується для роботи з підготовки електронного 

звіту за формою звітності № 4-НКРЕКП як шаблон. Інформація заноситься до отриманої копії. 
Приклад: для заповнення звіту ПАТ «Вінницяобленерго» за травень                 2015 року необхідно таблицю SHAB25.XLS скопі-

ювати в нову таблицю з ім’ям 25_000900_m05_15.xls. 
3.22. В електронному вигляді ліцензіат заповнює лише білі клітинки. Кольорові клітинки будуть розраховуватись і заповнюва-

тись автоматично згідно з написаними формулами. 
3.23. Змінювати таблицю-шаблон форми звітності № 4-НКРЕКП, додавати листи, графи або змінювати їх назви не допуска-

ється.
3.24. Після заповнення таблиці-шаблону форми звітності № 4-НКРЕКП в електронному вигляді її необхідно надіслати електро-

нною поштою до НКРЕКП з дотриманням вимог пунктів 3.19 — 3.23 цієї глави.
3.25. Електронні таблиці зберігаються ліцензіатами протягом року. 

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики К. Сушко 

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

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

Старобільський райсуд Луганської області викликає Селянське (фермерське) господарство «САША», код ЄДРПОУ: 
31458587, яке розташоване: село Шульгінка, Старобільського району, Луганської області, Кирпу Олександра Івановича, 
26.08.1956 р.н., який мешкає за адресою: вул. Леніна, буд. 99, с. Шульгинка, Старобільський район, Луганської облас-
ті, Білашевського Олександра Івановича, 17.09.1949 р.н., який мешкає за адресою: вул. Колгоспна, буд. 24, с. Шульгин-
ка, Старобільський район, Луганської області, Білашевську Валентину Миколаївну, ідентифікаційний код: 185906682, яка 
мешкає за адресою: вул. Колгоспна, буд. 24, с. Шульгинка, Старобільський район, Луганської області, як відповідачів, у 
судове засідання по цивільній справі № 2/431/833/17 за позовом ПП «Юран» в особі директора Кулачко Юрія Васильови-
ча до Селянського (фермерського) господарства «САША», Кирпа Олександра Івановича, Білашевського Олександра Іва-
новича, Білашевської Валентини Миколаївни, третя особа: Приватний нотаріус Замарь Олена Олександрівна, Відділ Дер-
жавної реєстрації Старобільської РДА про визнання договору оренди земельної ділянки недійсним та скасування рішень 
про державну реєстрацію прав, яке відбудеться 01 серпня 2017 року о 10 годині 00 хв., в приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38а.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя О. М. Березка

Повістка про виклик підозрюваного  
при здійсненні спеціального досудового розслідування
 Підозрюваний Лихманюк Олександр Миколайович 

09.02.1982 р.н., уродженець м. Умань, Черкаської області, 
громадянин України, який був зареєстрований за адресою: 
Черкаська область м. Умань, вул. Котляревського, буд. 23, 
кв. 69, фактично проживає за адресою: м. Донецьк, вул. 
Нижньокурганська, буд. 25, кв. 38, відповідно до вимог ст. 
ст. 133, 135, 297-5 КПК України вам необхідно з’явитися 01 
серпня 2017 року о 10 год. 00 хв. в каб. № 225 до слідчо-
го УСБУ в Черкаській області Рябця Д.А., за адресою: м. 
Черкаси, вул. Гоголя, 240, р.т. 398-753, для участі у слід-
чих та процесуальних діях у кримінальному проваджен-
ні № 22017250000000015 від 10.03.2017 за ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Приазовський районний суд Запорізької облас-
ті (розташований за адресою: Запорізька область, 
Приазовський район, смт Приазовське, вул. Пушкі-
на, 5, тел. (06133) 22160), викликає Куликова Лео-
ніда Павловича, відома адреса проживання: Доне-
цька область, Новоазовський район, с. Безіменне, 
вул. Сільськогосподарська, 22, як відповідача, у су-
дове засідання, призначене на 02.08.2017 р. о 13 го-
дині 10 хвилин, по цивільній справі за позовною за-
явою ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат 
імені Ілліча» до Куликова Леоніда Павловича про ро-
зірвання договору оренди.

Головуючий суддя Васильцова Г. А.

Срібнянський районний суд Чернігівської області викликає як відповідача Бачин-
ського Ігоря Йосиповича, останнє відоме місце проживання: 17320, Чернігівська 
область, Срібнянський район, с. Олексинці, вул. Перемоги, 37, по цивільній справі 
за позовом Любимської Тетяни Михайлівни до Бачинського Ігоря Йосиповича про 
стягнення аліментів. Судове засідання відбудеться 31 липня 2017 року о 10 годині у 
приміщенні суду за адресою: Чернігівська область, Срібнянський район, смт Срібне, 
вул. Миру, 41-а. У випадку неявки відповідача в судове засідання та неповідомлен-
ня суду про причини неявки справу, згідно з вимогами ЦПК України, буде розгляну-
то за його відсутності. З публікацією оголошення про виклик до суду відповідач вва-
жається повідомленим про час і місце розгляду справи.

Суддя Н. А Цигура

Вінницький міський суд Вінницької області викликає Петренка Васи-

ля Васильовича на 01.09.2017 року о 09 год. 30 хв. та на 05.09.2017 ро-

ку о 09 год. 30 хв. в зал судового засідання № 3, суддя Бар’як A. C., 

на розгляд справи за позовом Комунального підприємства Вінницької 

міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» до Петренка Василя Васильо-

вича про стягнення заборгованості за спожиті послуги централізовано-

го т еплопостачання.

Коропський районний суд Чернігівської області. (адреса суду: 16200, 
Чернігівська обл., смт Короп, вул. Кибальчича, 12) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:  29.08.2017 о 14:00 до Роговий Микола Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 16225, Чернігівська обл., Коропський р-н,  
с. Городище, вул. Молодіжна, буд. 31) справа № 735/656/17, суддя Грушко О. П.

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 повідомленим про час, день та місце проведення 
судового засідання.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Андрієнко Ігор Альбертович, 20.06.1970 р.н., зареєстрований 
за адресою: м. Донецьк, вул. 17 Партз’їзду, буд. 3, кв. 8, паспорт громадянина 
України серії ВВ № 028522, виданий 23 09.1997 Пролетарським РВ ДМУ УМВС 
України в Донецькій області на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України, вам 
необхідно з’явитись 31 липня 2017 року до каб. 301 СВ УСБУ в Донецькій об-
ласті, до слідчого Дворського К. І. за адресою: Донецька область, м. Маріу-
поль, вул. Архітектора Нільсена, буд. 33. для ознайомлення з матеріалами кри-
мінального провадження, отримання обвинувального акта та реєстру матеріалів 
при здійсненні спеціального досудового розслідування у кримінальному прова-
дженні № 22017050000000096 від 21.02.2017 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. У ра-
зі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик настають наслідки, пе-
редбачені ст. 139 КПК України із можливістю застосування приводу та здійснен-
ня подальшого спеціального судового провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО  
при здійсненні спеціального судового провадження

Моргун Олег Валерійович, 19.03.1967 року народження, уродженець 
сел. Садковці Могилів-Подільського району Вінницької області, громадянин 
України, українець, проживаючий за адресою: Донецька область, м. Новоа-
зовськ, вул. Кольцова, буд. 6, на підставі ст. ст. 133, 135, 297-1, 297-5, 338, 
339, 341 КПК України, вам необхідно з’явитися 31.07.2017, у період часу з 
09.00 до 13.00 годин до кабінету № 516 відділу процесуального керівництва 
у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури До-
нецької області, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Універ-
ситетська, 6, для отримання обвинувального акта із зміненим обвинувачен-
ням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за № 42014050000000594 від 15.07.2014, за ознаками кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Лєпіков Кирило Миколайович, 25.08.1994 року народжен-
ня, зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Мирноград (раніше 
Димитров), вул. Кузнєцова, буд. 9, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися  29 липня 2017 року,  31 липня 2017 ро-
ку та 1 серпня 2017 року, в період часу з 09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. 
до каб. 306 СВ УСБУ в Донецькій області до слідчого Легкого Павла Ген-
надійовича, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архітекто-
ра Нільсена, буд. 33, для отримання повідомлення про підозру, ознайом-
лення з матеріалами кримінального провадження, отримання обвинуваль-
ного акта та реєстру матеріалів при здійсненні спеціального досудового 
розслідування у кримінальному провадженні №22017050000000200 за ч. 1  
ст. 258-3 КК України. У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на 
виклик настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування 

Підозрюваному Жогі Володимиру Артемовичу, 26.05.1993 року народження, 
зареєстрованому за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Горова, 36,  
на підставі  ст. ст. 133, 135, 136, КПК України, Вам необхідно з’явитися о 12 годині 
00 хвилин 31 липня 2017 року в каб. № 309 слідчого відділу Управління СБ Украї-
ни в Донецькій області до старшого слідчого в ОВС Лиманюка О. П. за адресою: 
Донецька область, м. Маріуполь, вул.  Архітектора Нільсена, 33, для проведення 
слідчих (процесуальних) дій за Вашою участю, ознайомлення з матеріалами кри-
мінального провадження, отримання обвинувального акта та реєстру матеріалів 
досудового розслідування  при здійсненні спеціального досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні №22017050000000199 від 12.06.2017 за ч. 1  
ст. 258-3 КК України. У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на ви-
клик настають наслідки, передбачені ст.139 КПК України.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406,  
м. Лиман, вул. Незалежності,13) розглядається цивільна справа  
№ 236/2036/17 за позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний Ощадний банк України» в особі філії Донецьке обласне управ-
ління AT «Ощадбанк» до Ястремського В’ячеслава Івановича, Ястрем-
ської Лілії Василівни про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором в розмірі 167335,41 гривень

Відповідачі Ястремський В’ячеслав Іванович та Ястремська Лілія Ва-
силівна викликаються до каб. № 20 суду на 31 липня 2017 року на 08 го-
дину 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та 
докази. У разі неявки відповідачів, справа буде розглянута без їхньої 
участі за наявними доказами.

Суддя Сердюк Н. В.

До уваги Приватного акціонерного товариства «СК «Україна» (02140,  
м. Київ, вул. Ревуцького, 42-Г, код ЄДРПОУ: 30636550) та Кошелєва Олексан-
дра Сергійовича (14.11.1985 р.н., зареєстрований за адресою: м. Харків, пр. 
Косюра, 136/8, кв. 6, проживає за адресою: Харківська обл., Харківський ра-
йон, смт Безлюдівка, вул. Чайковського, 1, кв. 21). 02.08.2017 року о 12.00 
год. у Червонозаводському районному суді м. Харкова за адресою: 61001, 
м. Харків, майдан Героїв Небесної Сотні, 36, 3-й під’їзд відбудеться слухання 
по справі № 646/2928/17 за позовом Комунального підрядного спеціалізова-
ного підприємства по ремонту і будівництву автошляхів м. Харкова «ШЛЯХ-
РЕМБУД» (61004, м. Харків, вул. Москалівська, 20, код ЄДРПОУ: 03359182, 
телефон: 733-18-41) до Приватного акціонерного товариства «СК «Україна» 
та Кошелєва Олександра Сергійовича про відшкодування майнової шкоди, 
заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (3 поверх, 39 кабінет).

Суддя Теслікова І. І.
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Дніпровський районний суд м. Києва розглядає ци-
вільну справу за позовом Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Кей-Колект» до Камишева Віталія Ана-
толійовича за участю третьої особи Дніпровського ра-
йонного відділу державної виконавчої служби міста Киє-
ва Головного територіального управління юстиції у місті 
Києві про зняття арешту з майна.

Відповідач у справі Камишев Віталій Анатолійович, 
останнє відоме місце реєстрації якого: м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Івасюка, 40, кв. 51, викликається на 01 лис-
топада 2017 року о 09 год. 30 хв. до суду (02105, м. Ки-
їв, вул. О. Кошиця, 5, каб. 109) для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Камишеву Віталію Анатолійовичу пропонується нада-
ти свої заперечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття відповідач повинен повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута за його від-
сутності.

Суддя Н. Є. Арапіна

Городищенський районний суд Черкаської області 
повідомляє, що 18.08.2017 року о 09 годині 00 хви-
лин відбудеться слухання цивільної справи за позо-
вною заявою Товариства з додатковою відповідаль-
ністю «Інтер-Ріск Україна» до Баранського Романа 
Едуардовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Баранський Роман Едуардович, 18.03.1978 року 
народження, уродженець м. Київ, зареєстрований:  
с. Вербівка, Городищенського району, Черкаської 
області, викликається в судове засідання як відпові-
дач, явка до суду є обов’язковою.

В разі неявки відповідача до зали судового засі-
дання, справа буде розглянута за його відсутності за 
наявними у справі матеріалами.

Адреса суду: вул. Першого Травня, 9, м. Городище, 
Черкаської області, поштовий індекс 19500.

Суддя Л. П. Синиця

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідачів у цивільних справах за позо-
вами ПАТ «Ідея Банк» про звернення стягнення на 
предмет застави на 09 серпня 2017 року:

11.00 – Солдатенкова Валерія Вікторовича, 1984 
р.н., м. Довжанськ, Луганської області, с. Калінін-
ський, у справі № 408/727/17.

14.30 – Дозорця Олексія Олександровича, 1981 
р.н., м. Ровеньки, Луганської області, смт Кленовий, 
у справі № 408/909/17.

Судове засідання відбудеться у приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. 
Луганська, 30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

Ладижинський міський суд Вінницької області ви-
кликає громадянина Коломійця Руслана Миколайо-
вича для участі у судовому розгляді як відповідача 
у цивільній справі за позовом Коротуна Андрія Ві-
кторовича про стягнення боргу за договором орен-
ди (найму).

Справа буде розглядатися суддею І. О. Патраман-
ським у приміщенні Ладижинського міського суду 
Вінницької області за адресою: м. Ладижин, Вінниць-
ка область, вул. Енергетиків, 13, тел. (04343) 6-03-66, 
21.08.2017 року о 14 год. 00 хв.

У разі неявки відповідача у судове засідання, спра-
ва буде розглядатися за його відсутності за наявни-
ми у справі доказами з постановленням заочного рі-
шення.

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»
інформує про введення в дію з 01.08.2017 року роздрібних тарифів на електричну енергію на території здійснення ліцензованої  

діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження

Групи споживачів
Тариф коп. за 1 кВт•год спожитої  

електроенергії, без ПДВ
1 клас 2 клас

Для всіх груп споживачів, крім населення та населених пунктів, міського електрично-
го транспорту 

139,038 154,522

Для визначення рівня ставок тарифів, диференційованих за періодами часу, для кожного періоду (нічний, денний, напівпіковий,  
піковий) та всіх сезонів установлюються такі тарифні коефіцієнти відповідно до постанови НКРЕКП України від 20.12.2001 № 1241  
із змінами:

Період часу нічний денний  напівпіковий піковий
Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу 

Тарифні коефіцієнти 0,35 1,8   — —
Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу 

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

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

За тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу

1,5 тарифу в години максимального  
навантаження енергосистеми
повний тариф у напівпіковий період
0,4 тарифу в години нічного мінімального  
навантаження енергосистеми.

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

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

Прогнозована середня закупівельна ціна, грн за 1 МВт•год (без ПДВ) 1341,47
Розрахунок згідно з постано-
вою НКРЕ від 13.04.2017 №512  

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

I клас напруги                             0,0113 Постанова НКРЕКП  
від 16.03.2017 №292 II клас напруги                    0,0224

Тарифи на розподіл електричної енергії грн/МВт•год (без ПДВ) I клас напруги                             18,19
Постанова НКРЕКП  
від 15.12.2016 №2233

II клас напруги                    141,94
Тарифи на постачання електричної енергії за регульованим  
тарифом, грн/МВт•год (без ПДВ)

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

Збаразький районний суд Тернопільської області по 
цивільній справі за позовом Паламарчук Ольги Іванівни 
до Колодія Андрія Степановича про розірвання шлюбу ви-
кликає в судове засідання як відповідача Колодія Андрія 
Степановича, останнє відоме місце проживання якого: с. 
Максимівка, Збаразького району, Тернопільської області.

Судове засідання відбудеться 18 вересня 2017 ро-
ку о 15 годинні 00 хвилин в приміщенні Збаразького ра-
йонного суду Тернопільської області за адресою: 47302,  
м. Збараж, вул. Грушевського, 13, Тернопільської облас-
ті, суддя Гудима І. В.

Збаразький районний суд Тернопільської області про-
понує Колодію Андрію Степановичу надати всі наявні у 
нього докази на заперечення позову.

У разі неявки в судове засідання справа буде розгляну-
та за відсутності Колодія А. С..

Про причини неявки Колодій А. С. повинен повідоми-
ти суд.

Автозаводський районний суд м. Кременчука викли-
кає Стадніченко Тетяну Володимирівну (місце проживання:  
м. Кременчук, вул. Київська, 8, кв. 6) як відповідача за зустріч-
ним позовом, в судове засідання по цивільній справі за позо-
вом Стадніченко Тетяни Володимирівни до Стадніченка Сер-
гія Олександровича про розірвання шлюбу та зустрічним по-
зовом Стадніченка Сергія Олександровича до Стадніченко Те-
тяни Володимирівни про встановлення місця проживання ди-
тини.

Судове засідання відбудеться 04 жовтня 2017 року о 14 го-
дині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: м. Кременчук, 
вул. Першотравнева, 29/5, в малій залі судового засідання.

Явка до суду відповідача є обов’язковою. В разі неявки 
справу буде розглянуто за вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неяв-
ки в судове засідання.

Суддя Андрієць Д. Д.

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті повідомляє про ухвалення заочного рішення від 
14.07.2017 року по справі № 428/3273/17 за позо-
вом Керівника Сєвєродонецької місцевої прокура-
тури Луганської області Григорова С. В. в інтересах 
держави в особі органу, уповноваженого здійснюва-
ти відповідні функції у спірних відносинах — Сєвє-
родонецької міської ради до Нерозникова Руслана 
Вікторовича (відоме місце реєстрації: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 43а/95) 
про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування житловим приміщенням.

Особа, яка знаходиться у населеному пункті Укра-
їни, який не контролюється органами влади Украї-
ни, може отримати копію рішення безпосередньо в 
Сєвєродонецькому міському суді Луганської облас-
ті особисто або через уповноваженого представника.

Суддя Т. С. Журавель

Попільнянський районний суд Житомирської обл. (адре-
са суду: 13500, Житомирська обл., смт Попільня, вул.  
Б. Хмельницького, 24) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться:

26.09.2017 об 11:00 до Валентинова (Букатко) Ярослава 
Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 13513, Жито-
мирська обл., Попільнянський р-н, с. Сущанка, вул. Підлісна, 
буд. 10) справа № 288/228/17, суддя Зайченко Є. О.

10.10.2017 о 10:00 до Гриненко Олексій Сергійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 13511, Житомирська обл., 
Попільнянський р-н, с. Лисівка, вул. Харківська, буд. 46) 
справа № 288/472/17, суддя Зайченко Є. О.

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

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 22016050000000205 (номер спра-
ви № 1-кп/243/157/2017) за обвинуваченням Полі-
щука Андрія Валерійовича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Кузнецов Р. В. викликає обвинувачено-
го Поліщука Андрія Валерійовича, який зареєстрова-
ний за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. 
Зелена, будинок № 51, квартира № 184, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 04 серпня 2017 
року о 14 годині 00 хвилин, у залі судового засідан-
ня № 04.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Борзнянський районний суд Чернігівської обл. 
(адреса суду: 16400, Чернігівська обл.,  м. Борзна, 
вул. Леніна, 4) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться:

31.07.2017 о 09:30 до Федірко Сергій Миколайо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 16414, Чер-
нігівська обл., Борзнянський р-н, с. Тростянка, 
вул. Гагаріна, буд. 32) справа № 730/561/17, суддя  
Луговець О. А.

02.08.2017 о 09:00 до Єфименко Оксана Василівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 16400, Чернігівська 
обл., м. Борзна, вул. Леніна, буд. 7-А, кв. 50) справа 
№ 730/532/17, суддя Луговець О. А.

02.08.2017 о 09:30 до Самсонова Наталія Іванів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 16400, Чернігів-
ська обл., м. Борзна, вул. Комсомолу України, буд. 2) 
справа № 730/534/17, суддя Луговець О. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.      З опублікуван-
ням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Миргородський міськрайонний суд Полтавської 
обл. (адреса суду: 37600, Полтавська обл., м. Мирго-
род, вул. Гоголя, 133) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:

18.08.2017 о 14:00 до Бойко Олена Григорів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 37673, Пол-
тавська обл., Миргородський р-н, с. Петрівці, вул. 
Колгоспна, буд. 23) справа № 541/2565/16-ц, суддя  
Сидоренко Ю. В.

18.08.2017 о 13:15 до Онацька Марія Анатоліївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 37601, Полтавська 
обл., м. Миргород, вул. Хорольська, буд. 48) справа 
№ 541/452/17, суддя Сидоренко Ю. В.

21.08.2017 о 08:30 до Загоруй Марина Валентинів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 37604, Полтав-
ська обл., м. Миргород, вул. Давида Гурамішвілі, буд. 
3, кв. 41) справа № 541/1150/17, суддя Куцин В. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням 
цього оголошення відповідач по справі вважається 
належним чином повідомленим про час, день та міс-
це проведення судового засідання.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл 
(адреса суду: 84100, Донецька обл., м. Слов`янськ,  
вул. Добровольського, 2) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться:

31.07.2017 о 14:10 до Кожевнікова Лариса Петрів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 84170, Донецька 
обл., м. Слов’янськ, пров. Солодилова, буд. 24) спра-
ва № 243/4771/17, суддя Кузнецов Р. В.

31.07.2017 о 14:00 до Осипенко Лариса Віталіїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 84101, Донецька 
обл., м. Слов’янськ, пров. Парковий , буд. 1, кв. 27) 
справа № 243/4774/17, суддя Кузнецов Р. В.

01.08.2017 о 10:00 до Шуровський Сергій Мико-
лайович (останнє відоме місце реєстрації: 84141, 
Донецька обл., Слов’янський р-н, с. Сидорове, 
вул. Садова, буд. 78) справа № 243/2378/17, суддя  
Кузнецов Р. В.

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

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

Оболонський районний суд міста Києва (адреса суду: 04212, м. Ки-
їв, вул. Маршала Тимошенка, 2-Є) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться:

17.08.2017 о 09:30 до Музика Юлія Олегівна (останнє відоме місце 
реєстрації: 04211, м. Київ, вул. Мате Залки, буд. 10-В, кв.  17) справа 
№ 756/4035/17, суддя Яценко Н. О.

01.11.2017 о 16:15 до Прідибайло Валерій Григорович (останнє 
відоме місце реєстрації: 01001, м. Київ, вул. Озерна , буд. 10, кв. 6) 
справа № 756/1447/17, суддя Васалатій К. А.

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

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(м. Бахмут, Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає 
цивільну справу 2/219/3466/2017 за позовом Утенко Ві-
ти Юріївни до Кулікова Івана Вікторовича про надання 
дозволу на виїзд дитини за кордон.

Відповідач у справі Куліков Іван Вікторович, остан-
нє місце реєстрації: Донецька область, м. Сіверськ, вул. 
Ювілейна, 6/43, викликається на 01.08.2017 року на 
14.45 годину до суду, каб. № 309 для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадки неприбуття, відпові-
дач повинен повідомити суд про причини неявки, інак-
ше справа буде розглядатися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (м. Бахмут, Донецької області, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу 2/219/3226/2017 за позовом Лубі-
нець Ольги Олександрівни до Колпакової Юлії Сергі-
ївни, Колпакова Василя Сергійовича про захист права 
власності шляхом визнання особи такою, що втратила 
право користування житлом.

Відповідачі у справі Колпакова Юлія Сергіївна, Кол-
паков Василь Сергійович, останнє місце реєстрації: До-
нецька область, м. Бахмут, вул. О. Бірюкова, 21, викли-
каються на 31.07.2017 року на 16.00 годину до суду, 
каб. № 309 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадки неприбуття, відпові-
дачі повинні повідомити суд про причини неявки, інак-
ше справа буде розглядатися у їх відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Рокитнівський районний суд Рівненської обл. (адре-
са суду: 34200, Рівненська обл., смт Рокитне, вул. Ра-
дянська, 14) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться:  21.09.2017 о 10:00 до Кар-
повець (Сладкевич) Оксана Олегівна (останнє відоме 
місце реєстрації: 34212, Рівненська обл., Рокитнівський 
р-н, с. Березове, вул. Пролетарська, буд. 10) справа  
№ 571/416/17, суддя Комзюк А. Ф.

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 
судового засідання.

Ленінський районний суд м. Кіровограда повідо-
мляє відповідача Жданова Сергія Петровича, остан-
нє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Богунська, 
буд. 30; адреса для листування: м. Київ, просп. Го-
лосіївський, буд. 110, що судове засідання по справі 
№ 405/8137/16-ц (провадження № 2/405/1709/16) за 
позовом Точиловського Альберта до Жданова Сер-
гія Петровича та товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Альба-Сіті» про стягнення боргу за дого-
вором позики, відбудеться в приміщенні Ленінсько-
го районного суду м. Кіровограда (вул. Велика Пер-
спективна, 40, м. Кропивницький, зал судових засі-
дань (каб. 508) о 16 год. 00 хв. 21.08.2017 р.

Суддя Іванова Л. А. 

Менський районний суд Чернігівської обл. (адреса суду: 
15600, Чернігівська обл., м. Мена, вул. Жовтнева, 20) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться: 
31.07.2017 о 08:40 до Гальчук Руслан Сергійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 15674, Чернігівська обл., Мен-
ський р-н, с. Бірківка, вул. Паризької Комуни, буд. 17) справа  
№ 738/887/17, суддя Слісар А. В.

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

Любарський районний суд Житомирської обл. (адре-
са суду: 13100, Житомирська обл., смт Любар, вул. Лені-
на, 36) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться: 31.07.2017 о 15:00 до Дажук Борис Миколайо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 13153, Житомирська 
обл., Любарський р-н, с. Бичева, вул. Пушкіна, буд. 8) справа  
№ 282/621/17, суддя Вальчук В. В.

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

Рівненський міський суд Рівненської обл. (адреса суду: 
33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Шкільна, 1) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться: 
05.09.2017 о 10:00 до Гоняйло Іван Олександрович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 33028, Рівненська обл., м. Рів-
не, вул. Остафова, буд. 29, гурт.) справа № 569/4609/17,  
суддя Першко О. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Національний  банк  України
Звіт про фінансовий стан

(у мільйонах гривень)
№   

рядка Найменування статті 01.07. 
2017

01.01. 
2017

I. АКТИВИ
1 Кошти та депозити в іно-

земній валюті та банків-
ських металах

28 285 50 958

2 Цінні папери нерезидентів 333 620 275 329
3 Авуари в СПЗ 82 448 73 546
4 Монетарне золото 25 381 24 353
5 Цінні папери України 384 074 394 454
6 Кредити банкам та іншим 

позичальникам
32 793 35 456

7 Внутрішній державний 
борг

1 957 2 002

8 Внески в рахунок кво-
ти МВФ

73 056 73 538

9 Основні засоби та немате-
ріальні активи

5 619 5 861

10 Інші активи 6 083 5 083
Усього активів 973 316 940 580
II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

11 Банкноти та монети в 
обігу 

331 010 341 059

12 Кошти банків 52 840 44 305
13 Кошти державних та ін-

ших установ
68 069 48 518

14 Зобов’язання з перера-
хування прибутку до бю-
джету

24 379 44 379

15 Депозитні сертифікати, 
що емітовані Національ-
ним банком України 

53 652 68 167

16 Кредити отримані 2 610 —
17 Зобов`язання перед МВФ, 

крім зобов`язань зі спла-
ти внеску за квотою

195 473 169 757

18 Боргові зобов`язання на 
користь МВФ зі сплати 
внеску за квотою

73 056 73 538

19 Інші зобов’язання 3 336 3 231
Усього зобов’язань 804 425 792 954
III. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

19 Статутний капітал 100 100
20 Загальні  та інші резерви 54 576 54 261
21 Резерви  переоцінки  

активів і зобов’язань 
114 215 93 265

Усього власного капіталу 168 891 147 626
Усього пасивів 973 316 940 580

В.о. Голови                                                          Я. В. Смолій

Головний бухгалтер — директор
Департаменту бухгалтерського обліку         Б. В. Лукасевич

Арбітражним керуючим Гунчак Ольгою Олексан-
дрівною проводиться конкурс із визначення торгую-
чої організації, яка буде залучена як Організатор про-
ведення аукціону (відкритих торгів) з продажу майна 
Дочірнього підприємства «Цифрові технології-мон-
таж» (код ЄДРПОУ 34077757) у процедурі ліквіда-
ції. Пропозиції щодо порядку, умов і строків аукціо-
ну, суми винагороди тощо, а також інформацію що-
до досвіду роботи із проведення аукціонів, копії ста-
тутних та дозвільних документів направляти на ел. 
адресу: Olga Gunchak@ukr.net протягом 10 календар-
них днів від дня опублікування оголошення.

Державна спеціалізована фінансова установа 
«Державний фонд сприяння молодіжному жит-
ловому будівництву» повідомляє: правлінням 
Державної спеціалізованої фінансової установи 
«Державний фонд сприяння молодіжному жит-
ловому будівництву» прийнято рішення від 18.07.2017 
року, протокол № 65, про подання до Нацкомфінпослуг 
заяви про виключення фінансової установи: Регіональне 
управління в Автономній Республіці Крим Державної спе-
ціалізованої фінансової установи «Державний фонд спри-
яння молодіжному житловому будівництву» (код ЄДРПОУ 
25627303, місцезнаходження: 54029, Миколаївська обл., 
місто Миколаїв, вулиця Робоча, будинок 2, корпус А, офіс 
506А) з Державного реєстру фінансових установ.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться обвинувальний акт 
у кримінальному провадженні відносно Іваненка Ан-
дрія Олеговича у вчиненні кримінального правопору-
шення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 
28, ч. 4 ст. 268 КК України.

Як обвинувачений викликається Іваненко Андрій 
Олегович, 26.06.1983 р.н., в підготовче судове засі-
дання, яке призначено на 10 год. 00 хв. 07 серпня 
2017 року та відбудеться в приміщенні Бердянсько-
го міськрайонного суду Запорізької області за адре-
сою: вул. Консульська, 64, м. Бердянськ, Запорізь-
ка область.

Суддя Морока С. М.

Києво-Святошинський районний суд за заявою ПАТ 
«Дельта Банк» про поновлення строку для пред’явлення ви-
конавчого листа до виконання та видачу дублікатів виконав-
чих листів у цивільній справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» 
до Гудзь Л. М., Гудзь О. В., Гудзь І. О., Мельник О. П. про 
стягнення заборгованості за кредитним договором відбу-
деться 10 жовтня 2017 року об 11 год. 00 хв.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді 
Усатова Д. Д. в приміщенні Києво-Святошинського район-
ного суду Київської області, що розташований за адресою:  
м. Київ, вул. Мельниченка, 1.

В разі неявки сторін на судове засідання справа буде роз-
глядатись за їх відсутності на підставі наявних у справі до-
казів.

Апеляційний суд Львівської області викликає в 
судове засідання Вартанян Карена Арамовича, для 
участі у розгляді за апеляційною скаргою представ-
ника ПАТ «Ідея Банк» Качор С.Б. на рішення Личаків-
ського районного суду м. Львова від 26 жовтня 2016 
року у справі за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Варта-
нян Карена Арамовича, Михальської Надії Василівни 
про звернення стягнення на предмет застави.

Судове засідання відбудеться 03 жовтня 2017 ро-
ку о 10 год. 00 хв. в приміщенні Апеляційного суду 
Львівської області за адресою: 79008, м. Львів, пло-
ща Соборна, 7.

Суддя Л. Б. Струс

Новоайдарський районний суд викликає Михай-
лова Дмитра Миколайовича, 31.05.1981 р.н., як від-
повідача в судове засідання за позовною заявою Ду-
ванського Андрія Євгенійовича до Михайлова Дми-
тра Миколайовича, що відбудеться 09 серпня 2017 
року о 12.00 годині в приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, 38.

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

Суддя В. Б. Мартинюк

Бориславський міський суд Львівської області ви-
кликає в судове засідання Павлик Надію Романівну, 
яка проживає за адресою: Львівська область, м. Бо-
рислав, вул. Хмельницького, 102 як відповідача у ци-
вільній справі за позовом Павлик Марії Василівни до 
Павлик Надії Романівни про визнання особи такою, 
що втратила право користування житлом на 09 год. 
30 хв. 11 серпня 2017 року (за адресою: м. Борислав, 
вул. Грушевського, 21).

У випадку неявки Павлик Надії Романівни справа 
буде розглянута у її відсутності.

Суддя А. Т. Слиш

Печерський районний суд м. Києва викликає в су-
дове засідання як відповідачів Антохіна Дмитра Іго-
ровича, який проживає за адресою: м. Київ, вул. Ві-
рменська, 43-а, Антохіну Єлизавету Ігорівну, яка про-
живає за адресою: б-р Л. Українки, 28, кв. 102, Пе-
рехрест Тетяну Михайлівну, яка проживає за адре-
сою: вул. Чигоріна, 16, кв. 33, Гасєву Аліну Андріїв-
ну, яка проживає за адресою: вул. Шалетт міста, 5-А, 
кв. 22 по цивільній справі № 757/30086/14-ц Антохі-
ної Наталії Вячеславівни до Антохіна Ігоря Дмитро-
вича, Антохіна Є.І, Антохін Д.І., Тарасенко В.В., Пере-
хрест Т.М., Копанський В.М., Кошевий Д.С., Холод-
на В.І., Гасєва А.А., третя особа: приватний нотаріус 
Київського міського нотаріального округу Щадко О.І. 
про визнання правочину недійсним, яке відкладено 
на 25 вересня 2017 року на 14.30 год. і відбудеться 
за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42а, каб. 14, суд-
дя Остапчук Т.В.

Пропонуємо подати всі раніше неподані докази.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неяв-

ки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідан-

ня без поважних причин або неповідомлення суд про 
причини неявки, справу буде розглянуто у вашу від-
сутність на підставі наявних у ній доказів.

Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9  
ст. 74 ЦПК України, з опублікуванням оголошення 
про виклик відповідач вважається повідомленим про 
час та місце розгляду справи.

Суддя Т. В. Остапчук

Дніпровський районний суд м. Києва розглядає ци-
вільну справу за позовом Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Кей-Колект» до Піскун Валентини Васи-
лівни про звернення стягнення на предмет іпотеки. Від-
повідач у справі Піскун Валентина Василівна, останнє ві-
доме місце реєстрації якої: м. Київ. пр-т. Бандери, 28-а, 
викликається на 06 вересня 2017 року о 09 год. 00 хв. 
до суду (02105, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, каб. 109) для 
участі у розгляді справи по суті.

Піскун Валентині Василівні пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття відповідачка повинна повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Н. Є Арапіна

Шевченківський районний суд міста Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає 
на 04.08.2017 року о 10 год. 30 хв. представника від-
повідача ТОВ «Соціальна молодіжна ініціатива» за 
позовом Дейчук Юлії Юріївни до Товариства з обме-
женою відповідальністю «Соціальна молодіжна іні-
ціатива» про розірвання договору купівлі-продажу 
майнових прав та стягнення коштів.

Відповідач викликається у судове засідання, у разі 
неявки справа розглядатиметься у його відсутність.

Суддя Макаренко І. О.

Дубенський міськрайонний суд Рівненської облас-
ті (вул. Д. Галицького, 22, м. Дубно, Рівненської об-
ласті) викликає в судове засідання на 15 годину 30 
хвилин 07 серпня 2017 року як відповідача:

Порохняк Марію Миколаївну, у цивільній справі: 
за позовом Войчик Віктора Олександровича до По-
рохняк Марії Миколаївни про розірвання шлюбу.

У разі неявки відповідачки в судове засідання, 
справа буде розглянута у її відсутності на підставі на-
явних у ній доказів.

Суддя Кічата О. Ю.

До Юр’ївського районного суду Дніпропетровської області виклика-
ється Крюкова Олена Станіславівна як відповідачка по цивільній спра-
ві за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості за 
кредитним договором. Судове засідання відбудеться 15.08.2017 року 
о 10.00 годині за адресою: смт Юр’ївка, вул. Леніна, 89, Дніпропетров-
ської області.

У разі неявки відповідачки в судове засідання, останнє буде прове-
дено за її відсутності. Копії позовної заяви та доданих до неї матеріалів 
відповідач може отримати в приміщенні суду.

Суддя С. О. Маренич

Вишгородський районний суд Київської області повідомляє, що Гре-
цов Євген Юрійович викликається в судове засідання, яке відбудеться 
06.09.2017 року о 14.10 годині (м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, каб. 7), 
як відповідач по цивільній справі № 363/2221/17 за позовом Гревцової 
Олександри Анатоліївни до Гревцова Євгена Юрійовича про розірвання 
шлюбу і стягнення аліментів.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде розглянута 
за наявними матеріалами в справі.

Суддя О. Д. Рудюк

Броварський міськрайонний суд Київ-
ської області викликає Горбач Юлію Анто-
нівну у цивільній справі за позовом Горбача 
Вячеслава Васильовича до Горбач Юлії Ан-
тонівни про стягнення аліментів на дитину.

Розгляд справи призначено на 08.30 год. 
14 вересня 2017 року у приміщенні Бро-
варського міськрайонного суду Київської 
області за адресою: місто Бровари, Київ-
ської області, вулиця Грушевського, 2, каб.  
№ 204, 206.

Суддя Дутчак І. М.

Білокуракинський районний суд 
Луганської області повідомляє, що 
06 липня 2017 року розглянуто ци-
вільну справу № 409/684/17 за по-
зовною заявою Шляхтіної Наталії 
Михайлівни до Шляхтіна Сергія Пе-
тровича про розірвання шлюбу та 
винесено заочне рішення про задо-
волення позову в повному обсязі. 

Суддя Третяк О. Г.

Суддя Голопристанського районного суду Херсон-
ської області Сіянко В. М., повідомляє про слухання 
цивільної справи № 654/1127/17 за позовом Пере-
пелки Ксенії Сергіївни до Випирайла Дмитра Олексі-
йовича про позбавлення батьківських прав, яке при-
значено до судового розгляду на 21.08.2017 року о 
09.00 год. в приміщенні установи Голопристансько-
го районного суду Херсонської області, за адресою: 
Херсонська область, Голопристанський район, м. Го-
ла Пристань, вул. Горького, 19, та викликає до су-
ду як відповідача Випирайла Дмитра Олексійовича, 
31.12.1993 р.н., останнє відоме місцезнаходження: 
Херсонська область, Цюрупинський район, с. Нова 
Маячка, вул. 1 Травня.

У разі неявки у судове засідання відповідача спра-
ва буде розглядатися за його відсутності.

Троїцький районний суд Луганської області викли-
кає у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні 
суду 02 серпня 2017 року об 11 годині 00 хвилин, як 
третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо 
предмету спору Масного Максима Едуардовича по 
цивільній справі № 433/474/17 за позовом СФГ «Аг-
ротранс» до Військової частини 3066 Національної 
Гвардії України (м. Київ), треті особи, які не заявля-
ють самостійних вимог щодо предмета спору: Мас-
ний Максим Едуардович та Міністерство Внутріш-
ніх Справ України, про відшкодування матеріальних 
збитків та моральної шкоди, завданих внаслідок до-
рожньо-транспортної пригоди.

У разі неявки Масного Максима Едуардовича су-
дове засідання буде проведено без участі останнього 
у порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України.

Суддя Суський О. І.

У провадженні Павлоградського міськрайонного су-
ду Дніпропетровської області знаходиться криміналь-
не провадження № 185/3418/16 за обвинуваченням Чоп 
Олени Олександрівни за вчинення злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Підготовче судове засідання по вказаному криміналь-
ному провадженню призначено на 09.30 годину 05 ве-
ресня 2017 року за адресою: Дніпропетровська область, 
місто Павлоград, вул. Дніпровська, 135. Обвинувачена 
Чоп Олена Олександрівна викликається у судове засі-
дання в приміщення Краматорського міського суду До-
нецької області, який знаходиться за адресою: Донецька 
область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21, яке бу-
де проводитися в режимі відеоконференції головуючим 
суддею Тимченко С .О. 05 вересня 2017 року о 09.30 го-
дині. Після опублікування оголошення в пресі обвину-
вачена вважається повідомленою про дату, час та місце 
розгляду справи. У разі неявки обвинуваченої справу бу-
де розглянуто за її відсутності.

Богунський районний суд м. Житомира (адреса 
суду: 10014, Житомирська обл., м. Житомир, Собор-
ний майдан, 1) викликає відповідача за позовом ПП 
«КВЖРЕП № 8», про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться: 02.08.2017 р. о 10.00 
год. зал № 2Б4 до Кришталевича Олександра Бори-
совича (відповідно до інформації АДП ТО ДМС Укра-
їни в Житомирській області відповідач зареєстро-
ваним не значиться) справа № 295/6840/17, суддя  
Перекупка І. Г. У разі неявки відповідача у призна-
чений час або неповідомлення про причини неяв-
ки справа буде розглянута за його відсутності за на-
явними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. 
З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області О.В. Стадченко знаходиться кри-
мінальне провадження № 229/3626/16-к за обвинувачен-
ням Медведєва Володимира Миколайовича, у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 1ст. 258-3, ч. 1  
ст. 263 КК України, що проживає за адресою: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, вул. Черняхівського, буд. 31.

Суд викликає обвинуваченого Медведєва Володимира 
Миколайовича у судове засідання на 31 липня 2017 року об 
11 годині 00 хвилин, яке відбудеться у приміщенні Костян-
тинівського міськрайонного суду Донецької області за адре-
сою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 
157, корпус 2, каб. № 17.

Суддя О. В. Стадченко

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну 
справу за позовом Капусти С.М. до Капусти С.О., Капусти А.С., 
третя особа: Орган опіки та піклування Слов’янської міської ради 
про визнання осіб такими, що втратили право користування жит-
ловим приміщенням.

Відповідачі по справі Капуста Сергій Олександрович, Капус-
та Артем Сергійович, які зареєстровані за адресою: Донецька 
область, м. Слов’янськ, пров. Казацький, б. 7, викликаються на 
08.10 годину 03 серпня 2017 року до суду для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачів повинні пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розгляну-
та за їх відсутності.

Суддя І. О. Сидоренко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоносова, 
№ 157) розглядає цивільну справу за позовом Осовец Кристи-
ни Павлівни до Осовец Сергія Володимировича про розірвання 
шлюбу. Відповідач у цивільній справі № 233/2872/17 Осовец Сер-
гій Володимирович, 11 листопада 1984 р.н., останнє відоме міс-
це проживання/реєстрації: Донецька область, м. Макіївка, сел. 
Крупської, вул. Ростовська, 19/4, викликається у судове засідан-
ня на 08.45 год. 01 серпня 2017 р. Розгляд відбудеться в примі-
щенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької облас-
ті (корп. № 2, каб. № 16).

У випадку неприбуття в судове засідання відповідач повинний 
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає ци-
вільну справу про стягнення заборгованності за позовом ОКП 
«Донецьк теплокомуненерго» в інтересах ВО «Святогірське бага-
тогалузеве комунальне господарство» до:

Відповідач: Мірошниченко Наталія Анатоліївна, останнє місце 
реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Святогірськ, вул. Іва-
на Мазепи, буд. 55, кв. 10, викликається 03 серпня 2017 року о 08 
год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розгляну-
та за його відсутності.

Суддя Кузнецов Р. В.
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Кучер Антон Костянтинович, 
04.11.1983 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 
297-5 КПК України викликається 31 липня 2017ро-
ку о 10.00 год. до старшого слідчого в ОВС Голов-
ного слідчого управління Генеральної прокуратури 
України Рашка М. М. за адресою: м. Київ, вул. Мос-
ковська, 8, корп. 24, каб № 314 (тел.: 044-200-67-86) 
для проведення слідчих та процесуальних дій за йо-
го участю, як підозрюваного у кримінальному прова-
дженні № 42012000000000223 від 13.12.2012 за ч. 5  
ст. 191 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А (каб. 310) ви-
кликає на 14.09.2017 року о 13 год. 00 хв. Гнатенка 
Вячеслава Васильовича як третю особу по справі за 
позовом Полічука Євгенія Ігоровича до Межит Матич 
Еміра Мусайовича, треті особи: Голій Людмила Іго-
рівна, Козаєва Наталія Михайлівна, Гнатенко Вячес-
лав Васильович про визнання правочину недійсним.

Відповідач викликається в судове засідання, у ра-
зі його неявки справа розглядатиметься в його від-
сутність.

Суддя Савицький О. А.

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

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

Суддя Суський О. І.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова по-
відомляє Кредитну спілку «Муніципальний пільговий 
кредит», що 19 вересня 2017 року о 10.00 год. у при-
міщенні Орджонікідзевского районного суду м. Хар-
кова (пр. Архітектора Альошина, 7, каб. № 2) відбу-
деться судове засідання по цивільній справі за по-
зовом Журавля Юрія Яковича до Кредитної спіл-
ки «Муніципальний пільговий кредит», третя осо-
ба: приватний нотаріус Харківського нотаріального 
округу Трощій І. В., про припинення іпотеки та зняття 
обтяження на предмет іпотеки. У разі неявки справу 
буде розглянуто за вашої відсутності.

Суддя О. Г. Зяброва
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Щоб до курортів 
не возили нелегали 

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ПЕРЕВІРКА. На майданчику біля Херсонського залізнично-
го вокзалу силами СБУ, Нацполіції та транспортників проведе-
но перевірку задля виявлення нелегальних автоперевізників. 
Складено три акти щодо порушення Закону України «Про ав-
томобільний транспорт». Трохи раніше в облдержадміністра-
ції проведено нараду міжвідомчої робочої групи з питань про-
тидії нелегальним пасажирським перевезенням, прийнято від-
повідне рішення про перевірку автоперевізників. Як зазнача-
ють в облдержадміністрації, ризик від таких перевізників поля-
гає в тому, що вони не дотримуються належного рівня безпе-
ки пасажирів — водіїв ніхто не контролює, у них немає необхід-
них знань, навичок і навіть документів. У деяких випадках во-
дії просто не мають прав на водіння такого типу транспорту, во-
ни не проходять медогляди перед рейсом, на відміну від водіїв 
офіційних перевізників. Контроль за безпекою руху здійснюва-
тимуть протягом усього курортного сезону. 

Нехай мрії 
здійснюються!

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

СТИМУЛ. Ушосте відбувся конкурс на найкращу дитячу пись-
мову роботу про свою родину «Моя чудова сім’я» з ініціативи 
Сумського машинобудівного науково-виробничого об’єднання. 
Цього літа встановлено своєрідний рекорд: у загальноміському 
соціальному проекті взяли участь 66 школярів 7—16 років. Во-
ни подали на розгляд журі різножанрові твори, в яких головни-
ми героями виступають їхні рідні.

Названо 12 переможців, родини яких одержали призи — пу-
тівки на літній відпочинок в одному з найкращих дитячих табо-
рів «Чайка», троє — на базі відпочинку «Сонячна галявина» 
на мальовничій околиці Сум, а троє золотих призерів — Сергій 
Ротт, Єгор Дубровський та Ольга Моїсеєнко з рідними вируши-
ли на берег Азовського моря до пансіонату «Сокіл».
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
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Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +15  +20 +21  +26 Черкаська +15  +20 +21  +26
Житомирська +11  +16 +21  +26 Кіровоградська +15  +20 +21  +26
Чернігівська +15  +20 +23  +28 Полтавська +15  +20 +26  +31
Сумська +15  +20 +24  +29 Дніпропетровська +15  +20 +26  +31
Закарпатська +11  +16 +21  +26 Одеська +15  +20 +21  +26
Рівненська +11  +16 +21  +26 Миколаївська +15  +20 +21  +26
Львівська +11  +16 +21  +26 Херсонська +15  +20 +26  +31
Івано-Франківська +11  +16 +21  +26 Запорізька +15  +20 +26  +31
Волинська +11  +16 +21  +26 Харківська +15  +20 +31  +36
Хмельницька +11  +16 +21  +26 Донецька +15  +20 +31  +36
Чернівецька +11  +16 +21  +26 Луганська +15  +20 +31  +36
Тернопільська +11  +16 +21  +26 Крим +15  +20 +26  +31
Вінницька +11  +16 +21  +26 Київ +16  +18 +24  +26
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У цій «Рукавичці» 
всім місця вистачить
КАЗКА І ДІЙСНІСТЬ. У Маріуполі художники з Японії 
прикрашають будівлю школи

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

У Маріуполі на Донеч-
чині в межах проекту 

Over the wall група худож-
ників з Японії малює мурал 
на стіні загальноосвітньої 
школи №68. Колоритний 
барвистий малюнок розмі-
ром 8 на 12 метрів викону-
ють за мотивами україн-
ської народної казки «Ру-
кавичка». За задумом ав-
торів, стінопис має симво-
лізувати солідарність усіх 
народів світу з українцями 
й насамперед із жителя-
ми прифронтового Донбасу 
і самого Маріуполя. До ре-
чі, про нинішні реалії міста 
і його людей, на жаль, нага-
дують ще й деякі атрибу-
ти: вікна школи, навхрест 
заклеєні стрічками у разі 
вибухів. 

Один із творчих секретів 
відкрив японський худож-
ник Кенске Міязакі: на сті-
ні зображено реальних ма-
ріупольських дітей, які що-
дня ходять поруч і часто зу-
пиняються, щоб із цікавіс-
тю поспостерігати за робо-
тою майстрів декоративно-
го малярства. А нещодавно 
у творчій майстерні просто 
неба побували голова Ма-
ріупольського офісу управ-
ління Верховного комісарі-
ату ООН у справах біжен-
ців Діну Ліпкану і заступ-
ник Маріупольського місь-
кого голови Ксенія Сухова. 

«Масштаби роботи вра-
жають! Це шедевр! Малю-
нок милуватиме очі школя-
рів і дорослих й стане нага-
дуванням про таких тала-
новитих людей із далекої 
Японії», — переконана за-
ступник міського голови. 

Цей стінопис стане окрасою школи і всього міста

Маріупольські прототипи новоселів «Рукавички»

Цеглини як свідки історії
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ДАЛЕКЕ-БЛИЗЬКЕ. Нині 
захоплення у людей настільки 
різноманітні, що можна тільки 
дивуватися, чим цікавляться, 
приміром, черкащани. Один 
колекціонує марки і конвер-
ти, інший — автомобілі, хтось 
— ложки та виделки. А ось ко-
лишній енергетик, а нині пен-
сіонер Олександр Самков — 
старовинні цеглини. За ними, 
розповідає, можна дізнатися 
багато з історії рідного міста. 

Проходячи біля 17-ї школи, 
що в центрі міста, він якось 
звернув увагу на дошку з на-
писом, що приміщення збудо-
ване 1912 року. Чомусь не по-
вірив написові, адже споруда 
має цілком сучасний вигляд. 
Однак за школою, де буді-

вельники завершували якісь 
роботи, знайшов цеглину, яку 
ремонтники збиралися вики-
нути на смітник. Довго роз-
глядав її і вгледів ледь поміт-
ні літери «Н. М.» Саме так він 
дізнався, що приміщення на-
вчального закладу збудува-
ли більш як 100 років тому. 
Адже літери означали ініціали 
власника цегельного заводу 
Мірошниченка, який саме то-
ді розгорнув у місті підприєм-
ницьку діяльність. 

Давня любов до історії роз-
горілася з новою силою. Те-
пер пенсіонер просиджує в 
архівах, спілкується з істори-
ками, колегами-колекціоне-
рами. Історія багатьох споруд 
поступово розкриває не відо-
мі широкому загалу сторінки.

Працівники обласного Бу-
динку вчителя й не здогадува-

лися, що ж було колись на міс-
ці нинішньої споруди. А стояла 
тут так звана церква Каурова, 
на фундаменті якої свого часу 
й виросло нове приміщення. 
Невеликий шматочок стіни, 
який, на щастя, залишився, 
розповів дослідникові багато. 

Колекцію, в якій є й рідкіс-
ні експонати, він тримає в під-
валі будинку, де мешкає. Ді-
литься знахідками з облас-
ним краєзнавчим музеєм. Тут 
уже завдяки пошукам місце-
вих краєзнавців назбиралося 
чимало цінних експонатів. Є 
цегла часів Київської Русі. 

Як розповіла старший нау-
ковий працівник відділу архе-
ології обласного краєзнавчо-
го музею Тамара Кургіна-Ко-
валенко, одна старовинна це-
глина може повідати багато. 
Ось експонат із клеймом у ви-

гляді двох схрещених сірнич-
ків і якихось літер. Це влас-
ність лікаря Федора Менінга. 

У колекції чимало експона-
тів, які потрапили сюди з Ки-
єва. Поблизу села Петрівка 
було колись багато цегелень. 
Кияни склали каталог цегли, 
черкащани також працюють 
над подібним. 

— У Черкасах на початку 
минулого століття було 11 це-
гелень, — стверджує науко-
вець. — По крупинках збира-
ємо відомості про них та їхніх 
власників, сучасників зокре-
ма й завдяки таким ентузіас-
там, як Олександр Самков. 

Таких колекціонерів в Укра-
їні небагато, адже це порівня-
но молоде захоплення. Однак 
ентузіасти-краєзнавці дода-
ють чимало цікавих сторінок в 
історію наших міст і сіл. 
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