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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 28 липня 2017 року
USD 2590.0435   EUR 3028.7969  RUB 4.3596  / AU 326630.39   AG 4348.68   PT 238284.00   PD 222743.74

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

СУБОТА, 29 ЛИПНЯ 2017 РОКУ №140 (6009)

ЦИФРА ДНЯ

Конгрес США підтримав
санкції проти Росії

ГЕОПОЛІТИКА. Президент Петро Порошенко назвав ухвален-
ня Сенатом США вслід за Палатою представників нового пакета
антиросійських санкцій рішучим сигналом підтримки України. Про
це він написав на своїй сторінці у Facebook.  

Президент наголосив, що вірить у незмінну позицію США у пи-
танні справедливого і невідворотного покарання агресора. Як по-
відомляє УНІАН, новий закон «Протидія супротивникам Америки
через санкції», який передбачає посилення санкцій проти Росії,
Ірану та Північної Кореї, направлено на підпис президентові До-
нальду Трампу. У ньому американські законодавці посилили сек-
торальні санкції щодо фінансового та енергетичного сектору
російської економіки, а також щодо осіб, відповідальних за пору-
шення прав людини на окупованих Росією територіях. Закон пе-
редбачає жорсткіші санкції проти тих, хто працює на оборону та
розвідку Кремля. У законі зафіксовано, що політика США спрямо-
вана на підтримку уряду України у відновленні її суверенітету і те-
риторіальної цілісності.

ЦИТАТА ДНЯ

Петро ПороШеНКо:
«Ми як країна з однією 

з найбільших
православних громад

світу очікуємо
якнайшвидшого

визнання природної
автокефалії

Української церкви».  
Президент з нагоди Дня хрещення Київської 
Руси-України про духовну незалежність від Москви, 
від країни-агресора
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Коли садиба працює
на господаря

ЗАЙНЯТІСТЬ. Проблеми пошуку роботи на Черкащині
допомагає розв’язувати сільський зелений туризм

973,32 млрд грн 
становлять нині активи Національного
банку України. У першому півріччі вони
зросли на 32,74 млрд грн, або на 3,5%,

йдеться в повідомленні на сайті регулятора
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СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Представник української меншини
в угорському парламенті Ярослава
Хортяні розповіла «УК», чому її
онуки, вже на третину українці,
розмовляють її рідною мовою6

КУЛЬТУРА

Завдяки фінансуванню 
з міського бюджету 
миколаївським археологам
цьогоріч вдалося дослідити 
велику ділянку Ольвійської хори 

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2017 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 25 грн . . . . . . . . . . . . 47 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 75 грн . . . . . . . . . . 141 грн

ТЕЛЕКУР’ЄР програми головних телеканалів України 
на сторінках «Урядового кур’єра»

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА ІІ ПІВРІЧЧЯ 

2017 РОКУ

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

У гостинних господарів завжди багато гостей
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документи

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

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

Товариство з обмеженою відповідальністю  «ФІНАНСО-
ВА КОМПАНІЯ «БАЗЕЛЬ-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 38393296) 
повідомляє про прийняття рішення про виключення з Державного реє-
стру фінансових установ на підставі Протоколу № 28/17-1 від 26 черв-
ня 2017 року.

Втрачений судновий білет на право власності на моторний човен Мо-
сква 2, бортовий номер УКБ-0436, що належить Карповичу Игорю Во-
лодимировичу 

вважати недійсним.

Втрачений паспорт СН 042930, виданий Шевченківським РУГУ МВС 
України в м. Києві 15 грудня 1995 р., та Чорнобильське посвідчення се-
рія А, № 512743, зареєстроване на ім’я Дмитрієва Олега Геннадійовича,

вважати недійсними.

Повістка про виклик  
(при здійсненні спеціального досудового розслідування) 

Підозрюваний Губін  Владислав Валерійович, 12.08.1974, зареєстрований за 
адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Н. Ужвій, буд. 92, кв. 102, відповідно до 
вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається у каб. № 19 до СВ Індустрі-
ального ВП ГУНП  в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Луї Пастера, 
16А, тел. 93-31-15, 93-50-64, до слідчого Голозубова В.В., 03.08.2017 о 10 год. 00 
хв. для участі у слідчих та процесуальних діях у кримінальному провадженні, а та-
кож 04.08.2017 о 10 год. 00 хв. для виконання вимог ст. 290 КПК України — озна-
йомлення з матеріалами кримінального провадження № 42016221050000053 від 
22.07.2016 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Долинський районний суд Івано-Франківської області повідомляє, що 04 серпня 
2017 року о 10 00 в приміщенні суду за адресою: м. Долина, вул. Обліски, 115, Івано-
Франківської області відбудеться розгляд цивільної справи № 343/1040/17 за позовом 
Попович Наталії Миколаївни до Поповича Івана Васильовича про стягнення аліментів на 
утримання неповнолітньої дитини.

У судове засідання викликають відповідача, останнє відоме місце проживання: м. 
Долина, вул. Пушкіна, 10/29, Івано-Франківської області.

Явка в судове засідання відповідача обов’язкова. Про причини неявки він 
зобов’язаний повідомити суд. У разі неявки відповідача в судове засідання без поваж-
них причин справу буде розглянуло за наявними в справі доказами без його участі.

Суддя Тураш В.А.

Рахункова палата 
реалізує товарно-матеріальні цінності,  

зазначені на сайті 

www.ac-rada.gov.ua (розділ оголошення).

За довідками звертатись за тел.: 
206-07-54, 234-93-90, факс: 288-09-57

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області викликає в судове засі-
дання Люшненко Тамару Володимирівну (27.05.1964 р.н.), адреса: вул. Вася-
ніна, буд. 2, кв. 136, м. Хмельницький, як відповідачку по цивільній справі № 
686/3384/17 пров. № 2/674/477/17 за позовом ПАТ «Приватбанк» м. Дніпро 
до Люшненко Тамари Володимирівни про стягнення заборгованості, яке від-
будеться 02.08.2017 р. об 11.15 год. в залі суду за адресою: вул. Красінських, 
11, м. Дунаївці, Хмельницька область, 32400.

В разі неявки відповідачки в судове засідання або неповідомлення про 
причину неявки справа буде розглянута за наявними матеріалами за її від-
сутності (заочний розгляд).

Суддя В.М. Артемчук

Київський районний суд м. Одеси викликає Соколову Людмилу Фе-
дорівну як відповідача по справі № 520/8121/17 за позовом Пермяко-
ва Дмитра Дмитровича до Соколової Людмили Федорівни, третя особа: 
товарна біржа «Центральна Одеська біржа» про визнання договору ку-
півлі-продажу дійсним.

Судове засідання відбудеться 03.08.2017 р. о 09 годині 30 хвилин у 
судді Луняченка В.О. в приміщенні Київського районного суду м. Одеси 
за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 222.

Суддя В.О. Луняченко

«ПОВНЕ ТОВАРИСТВО ЛОМБАРД ЕСПАС ФЕДОРЕНКО ТА КОМПА-

НІЯ» ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР 

ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАГАЛЬНИМИ 

ЗБОРАМИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА РІШЕННЯ ПРО ПОДАННЯ ДО НАЦ-

КОМФІНПОСЛУГ ЗАЯВИ ПРО ВИКЛЮЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ З 

РЕЄСТРУ, ЯКЕ ВИКЛАДЕНЕ У ПРОТОКОЛІ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАС-

НИКІВ ВІД 07.04.2017 РОКУ № 2/1.

Рівненський окружний адміністративний суд викликає як відповідачку По-
ліщук Ірину Степанівну, у справі за позовом Заступника прокурора Рівнен-
ської області до Державного кадастрового реєстратора управління Держге-
окадастру у місті Рівному Поліщук Ірини Степанівни про скасування держав-
ної реєстрації.

Судове засідання відбудеться 07 вересня 2017 року о 09 годині в примі-
щенні Рівненського окружного адміністративного суду за адресою: м. Рівне, 
вул. 16 Липня, 87.

З опублікуванням даного оголошення відповідачка вважається належним 
чином повідомленою про час та місце судового розгляду справи.

Суддя Д.Є. Махаринець

Сихівський районний суд м. Львова повідомляє обвинувачену у кри-
мінальному провадженні Бутковську Галину Георгіївну, 25 червня 1956 
року народження, зареєстрована за адресою: Львівська область, м. Ми-
колаїв, вул. Зелена, 81-б, що судове засідання у кримінальному прова-
дженні відносно Бутковської Галини Георгіївни за підозрою у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 212, ч. 
2 ст. 366 КК України, відбудеться 18 серпня 2017 р. о 14.30 год. у примі-
щенні Сихівського районного суду м. Львова за адресою: м. Львів, вул. 
Чоловського, 2.

Суддя Радченко Е.А.

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає в судове засідання як 
відповідача Гуленок Андрія Олександровича по цивільній справі за по-
зовом Департаменту соціального захисту населення Сумської міської 
ради до Гуленок Андрія Олександровича про стягнення тимчасової дер-
жавної допомоги. (Останнє місце проживання: м. Суми, вул. Курська, 
135, кв. 132) .Явка в судове засідання обов’язкова! Про причини неяв-
ки необхідно повідомити суд. Засідання суду відбудеться 29.08.2017 р. 
о 08.40 год. за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, зал с/з 23, 
пов. 3.

Суддя О.А. Котенко

цвк інформує

ПЕрЕЛік  
громадських організацій, яким центральною виборчою комісією  
надано дозвіл мати офіційних спостерігачів під час проміжних 

виборів депутатів сільських, селищних рад 3 вересня 2017  
року, повторних виборів депутатів сільських, селищних рад  

та сільських, селищних голів 3 вересня 2017 року,  
перших виборів старост сіл, селищ 3 вересня 2017 року

Назва громад-
ської органі-

зації

Дата та номер по-
станови Централь-
ної виборчої комі-

сії, якою надано до-
звіл мати офіційних 

спостерігачів

Вид місцевих виборів,  
під час яких надано дозвіл  

мати офіційних спостерігачів

Всеукраїнська 
громадська ор-
ганізація «Пе-
редові правові 
ініціативи»

21.07.2017 
№ 138

Проміжні вибори депутатів сіль-
ських, селищних рад  
3 вересня 2017 року,  
повторні вибори депутатів сіль-
ських, селищних рад та сільських, 
селищних голів 3 вересня 2017 ро-
ку,  
перші вибори старост сіл, селищ  
3 вересня 2017 року

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 липня 2017 р. № 493-р 
Київ

Про внесення зміни у додаток до розпорядження кабінету міністрів україни  
від 7 листопада 2013 р. № 903

Внести у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2013 р. № 903 «Про затвердження переліку земельних ділянок, 
що пропонуються для спільного будівництва житла для військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, чле-
нів їх сімей» — із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 755, зміну, що додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 19 липня 2017 р. № 493-р

ЗмінА, 
що вноситься у додаток до розпорядження кабінету міністрів україни від 7 листопада 2013 р. № 903

Доповнити додаток такою позицією:
«Львівська область, Пустомитів-
ський район, територія Лисини-
чівської сільської ради

8,4334 для розміщення та 
постійної діяльнос-
ті Державної служби 
спеціального зв’язку 
та захисту інформації

Пустомитівська районна 
держадміністрація

20 серпня 2007 р. 
№ 531

ЯЯ № 189665 від 2 жовтня 
2007 р., управління земель-
них ресурсів у Пустомитів-
ському районі Львівської об-
ласті

4623683800:07:000:0147».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 липня 2017 р. № 534 
Київ

Про затвердження Протоколу між кабінетом 
міністрів україни та урядом Турецької 

республіки про втілення фінансової 
допомоги

Кабінет Міністрів України ПоСТАновЛЯє:
Затвердити Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Рес-

публіки про втілення фінансової допомоги, вчинений 30 грудня 2016 р. у м. Анкарі.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ПОСТАНОВА 
від 19 липня 2017 р. № 535 

Київ

Про зупинення дії постанови кабінету 
міністрів україни від 13 травня 2013 р.  

№ 361
Кабінет Міністрів України ПоСТАновЛЯє:
Зупинити дію постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 р. № 361 

«Про затвердження Методики визначення граничної чисельності працівників місце-
вої державної адміністрації» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 39, ст. 1377; 2014 
р., № 4, ст. 109).

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 липня 2017 р. № 492-р 
Київ

Про реалізацію пілотного проекту щодо 
утворення територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки
1. Погодитися з пропозицією Міністерства оборони щодо реаліза ції з 1 серп-

ня по 31 грудня 2017 р. пілотного проекту щодо утворення територіального цен-
тру комплектування та соціальної підтримки з використанням матеріально-техніч-
ної бази Чернігівського обласного військового комісаріату (далі — пілотний проект).

2. Взяти до відома, що:
Міністерство оборони з метою реалізації пілотного проекту здійснює апроба-

цію функціонування місцевих органів військового управління в новій організаційно-
штатній структурі, забезпечує впровадження ефективної системи обслуговування та 

надання сервісних послуг військовозобов’язаним, резервістам, військовослужбов-
цям, ветеранам війни та військової служби, пенсіонерам з числа військовослужбов-
ців Збройних Сил та членам їх сімей, удосконалення порядку комплектування військ 
(сил) особовим складом та організації оборонно-мобілізаційної роботи;

територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (далі — територі-
альний центр) на період реалізації пілотного проекту здійснює повноваження, які по-
кладені відповідно до законодавства на військові комісаріати, та забезпечує дотри-
мання вимог законодавства з питань військового обов’язку і військової служби, мобі-
лізаційної підготовки та мобілізації в особливий період людських і транспортних ре-
сурсів на відповідній території, а начальник територіального центру здійснює повно-
важення, які покладені відповідно до законодавства на військового комісара;

реалізація пілотного проекту здійснюється у межах бюджетних призначень, пе-
редбачених Міністерству оборони на 2017 рік на утримання Чернігівського обласно-
го військового комісаріату. 

3. Міністерству оборони:
1) визначити за результатами реалізації пілотного проекту доцільність його поши-

рення на інші військові комісаріати;
2) опрацювати під час реалізації пілотного проекту організаційно-штатні структу-

ри територіальних центрів, визначити їх функції, повноваження та оптимальну чи-
сельність; 

3) постійно інформувати населення про хід реалізації пілотного проекту шляхом 
розміщення інформації на своєму офіційному веб-сайті;

4) подати Кабінетові Міністрів України у місячний строк після завершення реаліза-
ції пілотного проекту звіт про його результати.

4. Чернігівській облдержадміністрації:
1) провести заходи щодо інформування населення області стосовно функціону-

вання територіального центру;
2) сприяти реалізації пілотного проекту та організації надання допомоги територі-

альному центру з питань його функціонування;
3) залучити територіальні органи Пенсійного фонду України для призначення (пе-

рерахування) пенсій особам, звільненим з військової служби, і членам їх сімей від-
повідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб» за поданням територіального центру.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 19 липня 2017 р. № 501-р 

Київ

Про організацію та проведення 
міжнародного відкритого архітектурного 

конкурсу проектів на кращу проектну 
пропозицію щодо об’єкта «національний 
меморіальний комплекс Героїв небесної 

Сотні — музей революції Гідності» (м. київ)
1. Провести міжнародний відкритий архітектурний конкурс проек-

тів на кращу проектну пропозицію щодо об’єкта «Національний мемо-
ріальний комплекс Героїв Небесної Сотні — Музей Революції Гіднос-
ті» (м. Київ).

2. Міністерству культури забезпечити організацію та проведення 
конкурсу, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, із залучен-

ням в установленому законодавством порядку установи (організації), 
яка має досвід організації і проведення відповідних конкурсів, за раху-
нок коштів, передбачених у державному бюджеті, та інших джерел, не 
заборонених законодавством.

3. Скасувати розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 трав-
ня 2017 р. № 390 «Про організацію та проведення відкритого міжна-
родного конкурсу на створення кращого ескізного проекту будівни-
цтва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні 
— Музею Революції Гідності».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 19 липня 2017 р. № 502-р 

Київ

Про передачу нежитлового приміщення у  
м. Дніпрі Генеральній прокуратурі україни
Передати Генеральній прокуратурі України нежитлове приміщення загальною 

площею 809,9 кв. метра у будівлях (літер А-4, Б-4, В-5) по вул. Воскресенській, 
8—10, у м. Дніпрі (реєстраційний номер 328-110) із сфери управління Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі із закріпленням його на праві оперативного управ-
ління за Генеральною прокуратурою України.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 21 червня 2017 р. № 503-р 

Київ

Про внесення змін до розпорядження 
кабінету міністрів україни  

від 17 вересня 2014 р. № 847
Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847 

«Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Євро-
пейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми держа-
вами-членами, з іншої сторони» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 77, ст. 2197) 
такі зміни:

доповнити розпорядження пунктом 12 такого змісту: 
«12. Затвердити план заходів з імплементації розділу V «Економічне та галузеве 

співробітництво» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європей-
ським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони, на 2017—2019 роки, що додається.»;

пункти 177—473 плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, 
з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атом-
ної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014—2017 роки, затвер-
дженого зазначеним розпорядженням, виключити. 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
З Планом заходів можна ознайомитись на сайті «ук»
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оголошення

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської облас-
ті викликає Рома Володимира Дмитровича, 08 липня 1969 року 
народження (останнє відоме місце проживання: Полтавська об-
ласть, місто Кременчук, вулиця Кавказька, будинок 24-Б) як від-
повідача в судове засідання по цивільній справі за позовом До-
рошко Олександра Андрійовича до Рома Володимира Дмитрови-
ча про стягнення грошових коштів.

Судове засідання відбудеться 25 вересня 2017 року о 09 годи-
ні 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Полтавська область, 
м. Кременчук, вул. Троїцька, 37/49.

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

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки 
в судове засідання.

Суддя Зоріна Д. О.

Трускавецький міський суд Львівської області, який знахо-
диться за адресою: м. Трускавець, вул. І. Мазепи, 21/1, викли-
кає як відповідача Гаркавенко Надію Володимирівну у цивільній 
справі за позовом Пранника Ігоря Мироновича до Гаркавенко На-
дії Володимирівни, третя особа, яка не заявляє самостійних ви-
мог на предмет спору — Лопавчук Любов Дмитрівна, про надан-
ня дозволу на приватизацію земельної ділянки.

Судове засідання буде проводитись 09.08.2017 року о 10 год. 
00 хв. у приміщенні Трускавецького міського суду у залі судо-
вих засідань № 1.

У випадку вашої неявки розгляд справи буде проводитись без 
вашої участі на підставі наявних в ній матеріалів та доказів.

У випадку неможливості явки до суду ви зобов’язані повідо-
мити суд про причини своєї неявки.

Суддя Т. В. Василюк

Повідомляємо,  

що у зв’язку  

із втратою вважати  

недійсною печатку  

кооператива  

«НАШ ДІМ —  

ДНІПРОВСЬКІ ВЕЖІ».

Дійсною  

вважати печатку:

Срібнянський районний суд Чернігівської обл. (адреса су-
ду: 17300, Чернігівська обл., смт Срібне, вул. Леніна, 43) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

31.07.2017 о 15:00 до Русу Варвара Петрівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 17300, Чернігівська обл., Срібнян-
ський р-н, с. Побочіївка, вул. Молодіжна буд. 14) справа  
№ 746/216/17, суддя Цигура Н. А.

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.

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

«ТОВ «ДОНТОРГ-КОМ», ТОВ «ГОДУНОФФ», 
Годунов Аркадій Миколайович, Олійник Олек-
сандр Олегович, викликаються до суду як від-
повідачі по справі за позовом ТОВ «Готельний 
комплекс «Спартак» до Горбенка Миколи Ми-
колайовича, ТОВ «ДОНТОРГ-КОМ», ТОВ «ГОДУ-
НОФФ», Годунова A.M., Олійника О.О. про витре-
бування нерухомого майна, треті особи, які не за-
являють самостійних вимог на предмет спору: 
ТОВ «Фрегат С.В., Сенін Руслан В’ячеславович, 
ТОВ «АВТОТРАЙФ-ЛАЙТ», приватний нотаріус 
Бедненко Сергій Валерійович, приватний нотарі-
ус Подолян Ольга Олександрівна, арбітражний ке-
руючий Лисиченко Яна Володимирівна, реєстра-
ційна служба юридичного департаменту Маріу-
польської міської ради, в судові засідання, які від-
будуться 03.08.2017 р. о 10.00 год., 10.08.2017 р. 
о. 10.00 год., 17.08.2017 року о 10.00 год. у при-
міщенні Жовтневого районного суду м. Маріупо-
ля Донецької області за адресою: 87500, м. Марі-
уполь, пр. Металургів, 31, каб. приймальня. Суд-
дя по справі Кір’якова Н.П.

У разі неявки та не виконання обов’язку пові-
домити суд про причини неявки, справу буде ви-
рішено на підставі наявних документів.

Суддя Н.П. Кір’якова

Ємільчинський районний суд Житомирської 
області викликає як відповідача Ширченко На-
талію Вікторівну, 25 жовтня 1984 року наро-
дження, у цивільній справі № 277/765/16-ц, за 
позовом заступника прокурора Житомирської 
області в інтересах держави в особі Барашів-
ської сільської ради, Ємільчинського району 
Житомирської області до Головного управлін-
ня Держгеокадастру в Житомирській області, 
Ширченко Наталі Вікторівни, Управління еко-
номічного розвитку торгівлі та інфраструктури 
Ємільчинської районної державної адміністра-
ції Житомирської області про визнання недій-
сним наказу, скасування рішення про державну 
реєстрацію права власності на земельну ділян-
ку та зобов’язання її повернути, в судове засі-
дання, яке відбудеться 07 серпня 2017 року о 10 
годині 00 хвилин за адресою: Житомирська об-
ласть, смт Ємільчине, вул. Незалежності, 2, зал 
№ 3. У разі неявки в судове засідання відповіда-
ча без поважних причин справу буде розглянуто 
за його відсутності на підставі наявних доказів.

Суддя Т.П. Прищепа

Дніпровським районним відділом держав-
ної виконавчої служби міста Київ ГТУЮ у місті 
Києві в період з 07 серпня 2017 р. по 11 серп-
ня 2017 р. за адресою: м. Київ, вул. Стальсько-
го, 29, на території автостоянки ОКА «Друж-
ба» будуть проводитись виконавчі дії з при-
мусового виконання Наказу Господарського 
суду № 910/1755/16 від 09.12.2016 р., а саме: 
усунення перешкод у користуванні Комуналь-
ним підприємством «Київпастранс» земель-
ними ділянками за кадастровими номерами 
8000000000:66:032:028, 8000000000:66:032:29 
та 8000000000:66:032:030 по вул. Микитенка, 
6-8 у Дніпровському районі м. Києва шляхом 
звільнення вказаних земельних ділянок, на 
яких розміщена та функціонує автостоянка за 
адресою: вул. Стальського, 29 у Дніпровсько-
му районі м. Києва від розташованих на них бу-
динків, будинку з боксами, огорожі, ремонтно-
го боксу, системи освітлення, котла електрич-
ного, котла отоплюваного, мотора редуктора, 
дверей і грат, драбини, площадки, шлагбауму, 
які використовуються для розміщення та екс-
плуатації автостоянки.

Колегією суддів Кузнецовського міського суду Рівненської області 22 лютого 2017 
року постановлено ухвалу про здійснення спеціального судового провадження стосов-
но Моргунова Анатолія Борисовича, обвинуваченого у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України у кримінальному провадженні  
№ 12014180200000617, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 
травня 2014 року, по обвинуваченню Стасюка В.І.  у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 258 КК України, Гладкова І.Б., у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.258 КК України, Свинар В.І., у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК Укра-
їни, Омельченка С.К., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 258 КК України, Барановського О.В., у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 2 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України, Касянчука 
О.В., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК Украї-
ни, Короля Є.І., у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258, ч. 
1 ст. 263 КК України, Царенка О.А., у вчиненні кримінальних правопорушень, передба-
чених ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України, Виговського О.О., у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України, і у кримінальному проваджен-
ні № 12014180000000464, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 
жовтня 2014 року по обвинуваченню Коберника І.В., у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України, та у кримінальному прова-
дженні № 12016180000000145, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
02 серпня 2016 року по обвинуваченню Моргунова А.Б., у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України, Лавріненка А.С., у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України, які об’єднані 
в одне кримінальне провадження. Колегією суддів Кузнецовського міського суду Рів-
ненської області 05 липня 2017 року постановлено ухвалу про призначення судово-
го розгляду даного кримінального провадження на 11 год. 00 хв. 07 серпня 2017 року.

На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України, Кузнецовський міський суд Рівненської 
області викликає обвинуваченого Моргунова Анатолія Борисовича, 20 серпня 1973 ро-
ку народження, уродженця с. Більковці, Коростишівського району, Житомирської об-
ласті, жителя: вул. Червона Площа, буд. 21, кв. 7, м. Коростишів Житомирської облас-
ті, у судове засідання, яке буде проводитися в порядку спеціального судового прова-
дження та відбудеться 07 серпня 2017 року об 11 год. 00 хв., 18 серпня 2017р. об 11 
год. 00 хв. у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області за 
адресою: Рівненська область, м. Вараш (раніше м. Кузнецовськ), м-н Будівельників, 3.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загаль-
нодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином 
ознайомленим з її змістом.

Розгляд кримінального провадження здійснює колегія суддів у складі: головуючого 
судді Горегляд О.І., суддів Ковтуновича М.І., Демчини Т.Ю.

Октябрський районний суд м. Пол-
тави викликає обвинуваченого Блажів-
ського Петра Ілліча, 07.09.1961 року на-
родження (останнє відоме місце прожи-
вання: м. Полтава, вул. Жовтнева, 77а, кв. 
106) у вчиненні злочину передбаченого ч. 
3 ст. 368 КК України в судове засідання, 
яке відбудеться 16 серпня 2017 року о 14 
год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При со-
бі необхідно мати паспорт або документ, 
який посвідчує особу. Слухання кримі-
нального провадження відбудеться в при-
міщенні Октябрського районного суду  
м. Полтави за адресою: м. Полтава, вул. 
Навроцького, 5, зал № 48 під головуван-
ням судді Микитенко В.М. У разі неявки 
обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, 
а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутністю обвинувачено-
го в порядку спеціального судового про-
вадження.

Чуднівський районний суд Житомир-
ської області викликає як відповіда-
ча відокремлений підрозділ «Шахта іме-
ні «Ізвєстій» державного підприємства 
«Донбасантрацит» у цивільній справі  
№ 294/1231/16-ц за позовом Слободсько-
го Володимира Людвиговича до відо-
кремленого підрозділу «Шахта імені «Із-
вєстій» державного підприємства «Дон-
басантрацит» про стягнення заборгова-
ності по заробітній платі, середньомісяч-
ного заробітку за час затримки розра-
хунку при звільненні та моральної шко-
ди, в судове засідання, яке відбудеться 
14 серпня 2017 року о 14.30 год. у примі-
щенні Чуднівського районного суду Жи-
томирської області (Житомирська об-
ласть, м. Чуднів, вул. Соборна, 3). У разі 
неявки без поважних причин у судове за-
сідання або неповідомлення про причини 
неявки справу буде розглянуто за відсут-
ності відповідача.

Суддя Лесько М.О.

Біловодський районний суд Луган-
ської області викликає як відповідача Гар-
бара Віктора Станіславовича, по справі  
№ 431/1591/17 (2/408/901/17) за позо-
вною заявою ПАТ «Кредобанк» про стяг-
нення заборгованості, слухання справи 
відбудеться 07 серпня 20І7 року о 16.30 
годині, у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Біловодськ, вул. Лу-
ганська, 30.

З дня опублікування оголошення про 
виклик сторін вони вважаються повідо-
мленими про час та місце слухання спра-
ви.

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

Суддя В.А. Карягіна

Оголошення
про намір передати майно в оренду

Конкурсна комісія з передачі в оренду комунального майна територіальної громади м. Курахове 
має намір передати майно в оренду, а саме:

№ Назва 
об’єкта

Адреса
приміщення

Площа м2/
поверх

Технічний 
стан

Стартова (1%) плата за орен-
ду (грн./м2 без ПДВ у місяць)

1 нежитлове
приміщення

Донецька область,
Мар’їнський район,
м. Курахове, пр. Соборний, 21а/3

105,1/1 задовільний 1,18 грн./ м2

Заяви від претендентів про намір взяття об’єкта нерухомого майна в оренду, час та місце ознайом-
лення з об’єктом приймаються  протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення.

Умови Порядку укладання договору оренди та проведення конкурсу на право оренди комунальної 
власності територіальної громади м. Курахове, опубліковані на веб-сайті Курахівської міської ради 
(www.gorsovet.org.ua – рішення Курахівської міської ради від 16.12.2016 року №VIІ/22-25 «Про затвер-
дження Порядку укладання договору оренди та проведення конкурсу на право оренди майна комуналь-
ної власності територіальної громади м. Курахове».

Телефон для довідок: (06278)32455.
Голова конкурсної комісії В.В. Батрак

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. (адреса 
суду: 84100, Донецька обл., м. Слов`янськ,  вул. Доброволь-
ского, 2) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

04.08.2017 о 10:00 до Гакало Сергій Олександрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 84182, Донецька обл., 
Слов’янський р-н, м. Миколаївка, пл. Дзержинского, буд. 2, 
кв. 3) справа № 243/4344/17, суддя Кузнецов Р. В.

04.08.2017 о 10:10 до Маглена Лідія Яківна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 84100, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. 
Горова, буд. 14) справа № 243/4354/17, суддя Кузнецов Р. 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.

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає в 

судове засідання як відповідача Покутнього Миколу 

Івановича по цивільній справі за позовом Департа-

менту соціального захисту населення Сумської місь-

кої ради до Покутнього Миколи Івановича про стяг-

нення тимчасової державної допомоги. (Останнє міс-

це проживання: м. Суми, вул. Ціолковського, 32). 

Явка в судове засідання обов’язкова! Про причи-

ни неявки необхідно повідомити суд. Засідання су-

ду відбудеться 29.08.2017 р. о 08.30 год. за адресою:  

м. Суми, вул. Першотравнева, 12, зал с/з 23, пов. 3.

Суддя О.А. Котенко

Конкурсна комісія
з передачі в оренду комунального майна територіальної громади   

м. Курахове 
ОГОЛОШЕННЯ 

 про передачу в оренду майна комунальної власності територіальної 
громади м. Курахове

Відповідно до рішення Курахівської міської ради від 19.07.2017 року  
№ VII/36-21 «Про укладання договорів оренди на нежитлові приміщення, які 
знаходяться в комунальній власності територіальної громади м. Курахове» 
вирішено передати:

БЛАГОДІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СХІДНА ІНІЦІАТИВА» 
(ЄДРПОУ 41092831) в оренду  нежитлове приміщення, яке знаходиться  в ко-
мунальній власності територіальної громади  м. Курахове за адресою: м. Ку-
рахове,  вул. Пушкіна, буд. 13Б, загальною площею  55,2  м2, для розміщен-
ня БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СХІДНА ІНІЦІАТИВА». 

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ 
«УКР ГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280) в оренду  нежитлове приміщення, яке 
знаходиться  в комунальній власності територіальної громади  м. Курахове 
за адресою: м. Курахове, вул. Пушкіна, буд. 7, загальною площею  146,8  м2, 
для розміщення відділення № 376/04 Акціонерного Банку «УКРГАЗБАНК».

Голова конкурсної комісії  В.В. Батрак

Малиновський районний суд м.Одеси (адреса суду: 65033, Одеська 
обл., м. Одеса, вул, Стуса,1-а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

09.08.2017 о 10:45 до Ніку Ольга Володимирівна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 65031, Одеська обл., м. Одеса, вул. Промислова, буд. 36а, 
кв. 14) справа № 521/3764/17, суддя Сегеда О. М.

17.08.2017 о 10:45 до Нагайчук Ія Віталіївна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 65005, Одеська обл., м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 3, кв. 36) 
справа № 521/7260/17, суддя Сегеда О. М.

17.08.2017 об 11:00 до Дема Михайло Михайлович (останнє відоме 
місце реєстрації: 65000, Одеська обл., м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 
буд. 27, кв. 27) справа № 521/7252/17, суддя Сегеда О. М.

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

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважаєть-
ся належним чином повідомленим про час, день та місце проведення 
судового засідання.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, необхідно з’явитися 31 лип-
ня 2017 року о 13.00 години до слідчого відділу ГУ СБУ в Автономній Республі-
ці Крим (з дислокацією в м. Херсон), до слідчого Потапського О.А. за адресою: 
м. Херсон, вул. Перекопська, 5, для ознайомлення із матеріалами кримінально-
го провадження, вручення повідомлень про підозру, обвинувального акта та ре-
єстру матеріалів у порядку ст. 290 КПК України, а також для участі в проведен-
ні слідчих та процесуальних дій при здійсненні спеціального досудового роз-
слідування:

Авсейкова Наталі Іванівна, 08.05.1956 року народження, зареєстрована за 
адресою: Україна, АР Крим, м. Севастополь, проспект Острякова, 123/155 у кри-
мінальному провадженні № 22017011000000008 від 22.06.2017 за ч. 1 ст. 111 
КК України;

Белик Дмитро Анатолійович, 17.10.1969 року народження, зареєстрований 
за адресою: Україна, АР Крим, м. Севастополь, вул. Рози Люксембург, 74 у кри-
мінальному провадженні № 22017011000000009 від 22.06.2017 за ч. 1 ст. 111 
КК України;

Плотников Геннадій Михайлович, 12.12.1952 року народження, зареєстро-
ваний за адресою: Україна, АР Крим (тимчасово окупована територія Украї-
ни), м. Севастополь, вул. Громова, 60, кв. 203 у кримінальному провадженні  
№ 22017011000000010 від 22.06.2017 за ч. 1 ст. 111 КК України.

 Кілійський районний суд Одеської обл. (адреса су-
ду: 68300, Одеська обл., м. Кілія, вул. Леніна, 19) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 04.08.2017 о 09:00 до Томша Світлана Валеріанівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 68301, Одеська обл.,  
м. Кілія, вул. Калініна, буд. 5) справа № 502/1095/17, суд-
дя Ібадова Н. П. У разі неявки відповідача у призначений 
час або неповідомлення про причини неявки справа бу-
де 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.

Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 53300, Дніпропетровська обл., м. Орджонікі-
дзе, вул. Петровського, 37) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться 09.08.2017 о 09:30 до Тру-
нін Олександр Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 
53300, Дніпропетровська обл., м. Покров, вул. Партизанська, 
буд. 89, кв. 18) справа № 184/871/17, суддя Гукова Р. М.

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.

Красилівський районний суд Хмельницької обл. (адреса 
суду: 31000, Хмельницька обл., м. Красилів, вул. Булаєнка, 
4) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 30.10.2017 о 10:45 до Поліщук Наталія Павлівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 31045, Хмельницька обл., Кра-
силівський р-н, с. Дружне, вул. Мічуріна, буд. 41) справа  
№ 677/464/17, суддя Вознюк Р. 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.

В провадженні Київського районного суду м. Оде-
си знаходиться цивільна справа за позовною заявою 
Невзорова Володимира Борисовича до Невзорової 
Світлани Степанівни про розірвання шлюбу, у зв’язку 
з чим повідомляємо відповідачку Невзорову Світла-
ну Степанівну про те, що судове засідання відбудеть-
ся 02 серпня 2017 року о 09 год. 00 хв. в приміщен-
ні Київського районного суду м. Одеси, за адресою:  
м. Одеса, вул. Варненська, 3б, каб. 215.

Суддя О.М. Куриленко
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оголошення

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

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання боржників у справі за за-
явою ПАТ «Перший український міжнародний банк» 
про видачу дубліката виконавчого листа та віднов-
лення строку на його пред’явлення щодо відновлен-
ня втраченого провадження Свердловського місько-
го суду у справі № 2-350/11:

Токарєва Ігоря Івановича, останнє відоме зареє-
строване місце проживання (перебування) — Луган-
ська обл., м. Довжанськ (Свердловськ);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ви-
робничо-комерційна фірма «РЕМО», останнє відо-
ме місце реєстрації — Луганська обл., м. Довжанськ 
(Свердловськ), вул. Глінки, 1-а.

Слухання справи відбудеться 15 серпня 2017 ро-
ку о 16 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

До початку розгляду справи надати усі наявні до-
кументи або їх копії, які стосуються втраченого про-
вадження судового провадження у зазначеній спра-
ві.

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

Суддя Є. О. Соболєв

Новопсковський районний суд Луганської облас-
ті 21.12.2015 року ухвалив заочне рішення по цивіль-
ній справі ЄУ № 420/3219/15-ц за позовом Публічно-
го акціонерного товариства «Ідея Банк» до Карелі-
на Василя Леонідовича про звернення стягнення на 
предмет застави.

Відповідачу роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК 
України: заочне рішення може бути переглянуте су-
дом, що його ухвалив, за письмовою заявою відпо-
відача. Заява про перегляд заочного рішення може 
бути подана протягом десяти днів з дня отримання 
його копії.

Суддя О. С. Стеценко

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду 
Черткової Н. І. знаходиться цивільна справа № 310/2574/17 
за позовом Килименко Тамари Георгіївни до Ковалевської 
Валентини Миколаївни, третя особа: виконавчий комітет 
Бердянської міської ради Запорізької області про визнання 
особи такою, що втратила право користування житловим 
приміщенням. Розгляд справи призначено на 25.09.2017 ро-
ку о 09.00 годин в приміщенні суду за адресою: Запорізька 
область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 502, суддя 
Черткова Н. І., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідачку Ковалевську Валентину Ми-
колаївну.

У разі неявки відповідачки, справа буде розглянута за на-
явними в ній матеріалами.

Деснянський районний суд м. Києва викликає, 
Штомпель Дмитра Вікторовича в зв’язку з розгля-
дом цивільної справи за позовом Публічного акці-
онерного товариства «Укрсоцбанк» до Штомпель 
Дмитра Вікторовича про стягнення заборгованості, 
на 15.09.2017 року об 11.00 год.

За адресою: м. Київ, пр-т Маяковського 5-В,  
каб. 17.

У разі неявки відповідача або представника відпо-
відача в судове засідання без поважних на те причин, 
справа буде розглянута за його відсутності на підста-
ві наявних у справі доказів.

Суддя О. П. Шевчук

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє: 21.07.2017 року розгляну-

то цивільну справу № 409/1344/17 (провадження  

№ 2/409/679/17) за позовом Сергієнко Наталії Олек-

сандрівни до Чурсіна Іллі Сергійовича про надання 

дозволу на тимчасовий виїзд за кордон неповноліт-

ньої дитини без згоди батька та винесено рішення, 

яким позов задоволено.

Суддя Третяк О. Г.

Новоодеський районний суд Миколаївської облас-
ті викликає як відповідача Клюкіна Володимира Ва-
сильовича (адреса: с. Дільниче, вул. Шевченка, 3) в 
судове засідання з розгляду справи № 482/1103/17 
за позовом Єнгибарян Богдани Олексіївни про ви-
знання особи такрою, що втратила право користу-
вання житлом, яке відбудеться 07 серпня 2017 ро-
ку з 09 години 00 хвилин за адресою: м. Нова Одеса, 
вул. Центральна, 190, каб. № 2.

В разі неявки відповідача, справу буде розглянуто 
без його участі за наявними в ній доказами.

Суддя О. І. Демінська

Київський районний суд м. Одеси викликає у су-
дове засідання як відповідача Сельченкову Ангеліну 
Миколаївну у цивільній справі за позовною заявою 
Лаврухіної Лариси Анатоліївни до Сельченкової Ан-
геліни Миколаївни про визнання дійсним договору.

Судове засідання відбудеться 11 серпня 2017 ро-
ку о 09 год. 50 хв. у приміщенні Київського районно-
го суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Варнен-
ська, 3б, зала № 206.

У разі вашої неявки справа може бути розглянута 
за вашою відсутності.

Суддя І. М. Пучкова

Марківський районний суд Луганської області викликає як відповідача Оверіна Дениса Валерійо-
вича на судове засідання для розгляду цивільної справи за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Державний експортно-імпортний банк України» до Оверіна Дениса Валерійовича про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського районного суду Луганської області 
18.08.2017 р. о 14.00 год. за адресою: смт Марківка, пл. Соборна, буд. 31, Луганської область. У разі 
неявки в судове засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя А. П. Чернік

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду перебуває цивільна справа № 359/2812/17 за 
позовом Чернія Олега Івановича до Андронова Олександра Олександровича, третя особа, яка не заявляє 
самостійних вимог щодо предмета спору приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу 
Секістова Тетяна Іванівна про визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки.

У зв’язку з цим суд викликає як відповідача Андронова Олександра Олександровича у судове засі-
дання.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться об 11 годині 15 хвилин 19 серпня 2017 року за адресою: 
м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. № 7.

Суддя Борець Є. О.

Паспорт серія СН 967 117, 

виданий на ім’я Король 

Ілля Анатолійович 27 жовтня 

1998 року, викрадений 14.07.2017 

в м. Києві, 

вважати недійсним.

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються втраченими наступні бланки:
обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засо-

бів: серія АІ: 9707975, 7997943; серія AК: 5239871, 3057449, 5221242, 1606222, 2340166, 2335185; Зеле-
на Картка Вся система, Азербайджан: 12355973; Зелена Картка Білорусь, Молдова, Росія та Азербайджан: 
12355973, 12369489; добровільне страхування відповідальності за оплату наданих послуг під час поїздки 
за кордон: 2460895, 2646633, 2367372, 2473393, 2545862, 2545817, 2699346, 2551920, 2498428, 2498087, 
2555274, 2129842, 2401609, 2470149, 2399381, 2443380, 2477806, 2486930, 2487005, 2357079, 2470570, 
2470579, 2470622, 2516106, 2516198, 2211202, 2363757, 2303560, 2313909, 2336305, 2452494, 2511508, 
2405744-2405745, 2573815-2573817, 2129844-2129845, 2399389-2399390, 2446244-2446245, 2486983-
2486991, 2487000-2487001, 2211209-2211210.

Вінницький міський суд Вінницької області викликає як відповідача Тихоненко Миколу Микола-
йовича, останнє місце реєстрації: вул. Зарічна, 33, м. Вінниця, в судове засідання, яке відбудеться 
15.08.2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, каб. № 36, по цивіль-
ній справі № 127/6746/17 за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Тихо-
ненка Миколи Миколайовича про стягнення заборгованості.

Справу розглядає суддя Жмудь О. О.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. У випадку неявки в судове засідання, справу буде роз-

глянуто за відсутності відповідача.

Втрачений судновий білет 

на судно УКА-5857-К, 

власник Курило Андрій Віталійович, 

вважати недійсним.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва знаходиться цивіль-
на справа за первісним позовом Терлецької Ірини Сергіївни та Крикливого Воло-
димира Вікторовича до Карпекова Дмитра Владиславовича, Кургаєвої Стелли-Ка-
терини Володимирівни, про стягнення заборгованості за договором позики та зу-
стрічним позовом Карпекова Дмитра Владиславовича до Терлецької Ірини Сергі-
ївни та Крикливого Володимира Вікторовича, треті особи, які не заявляють само-
стійних вимог щодо предмета спору — Кургаєва Стелла-Катерина Володимирів-
на, Бишевиць Руслан Валерійович, про визнання окремої частини правочину не-
дійсною.

Розгляд зазначеної справи повторно призначено на 27 жовтня 2017 року о 08 
год. 00 хв. год. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва (адреса 
суду: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, каб. № 306). Суд викликає у судове засідан-
ня Кургаєву Стеллу-Катерину Володимирівну, як відповідача. У разі неявки відпо-
відача у судове засідання, справа буде розглянута за наявними у справі доказами.

Суддя А. Гуменюк

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Бонда-
ренко В. М.) викликає як відповідачів Гізій Едуарда Миколайовича, останнє міс-
це проживання якого: м. Донецьк, пр. Бак. Комісарів, буд. 102, кв. 2, Осіпову Ан-
желу Геннадіївну, останнє місце проживання якої: м. Донецьк, вул. Клари Цет-
кін, буд. 10, Гізій Наталію Вікторівну, останнє місце проживання якої: м. Донецьк, 
вул. Ново-Одеська, буд. 93, кв. 103, по цивільній справі № 185/3257/17 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Родовід Банк» до Гізій Едуарда Мико-
лайовича, Осіпової Анжели Геннадіївни, Гізій Наталії Вікторівни про стягненні за-
боргованості.

Судове засідання призначене на 18 серпня 2017 року на 09.00 год. за адре-
сою: 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 
№ 310.

У разі неявки відповідачів у судові засідання, справа, згідно з вимогами ЦПК 
України, може бути розглянута за їх відсутності.

Чернігівський районний суд Запорізької області (Запорізька область, Чер-
нігівський район, смт Чернігівка, вул. Свободи, 391, каб. №9) розглядає ци-
вільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний 
ощадний банк України» до Цись Ігоря Володимировича та Цись Любові Ми-
колаївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі Цись Ігор Володимирович, 03.05.1965 р.н., та Цись Любов Ми-
колаївна, 09.08.1965 р.н., викликаються на 09 серпня 2017 року о 09.30 годи-
ну до Чернігівського районного суду Запорізької області, для участі у розгля-
ді справи у відкритому судовому засіданні.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи. У випадку неприбуття, повинні повідомити суд про причини неявки, інак-
ше справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Пода Н. М.

В приміщенні Каланчацького районного суду Херсонської області, що розта-
шований за адресою: смт Каланчак, вул. Херсонська, 26, 23.08.2017 року о 14 го-
дині 25 хвилин відбудеться розгляд цивільної справи за позовом ПАТ КБ «Пра-
векс Банк», представник позивача ТОВ «Вердикт Ліга» до Бабенка Віктора Воло-
димировича, Деревянкіної Олени Михайлівни про стягнення боргу за кредитним 
договором.

В судове засідання викликаються як відповідачі Бабенко Віктор Володимиро-
вич, 25.04.1974 р.н., Деревянкіна Олена Михайлівна, 29.01.1975 р.н.

Роз’яснюємо: у разі неявки в судове засідання без поважних причин або непо-
відомлення суду про причини неявки, справу буде розглянуто за вашої відсутнос-
ті на підставі наявних в справі доказів.

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

Суддя Ковальчук О. В.

Печерський районний суд м. Києва викликає в судове засідання як відповіда-
ча Колесникова Віталія Володимировича, який проживає за адресою: м. Київ, вул. 
Старонаводницька, буд. 13, кв. 86 по цивільній справі № 757/19910/17-ц за позо-
вом Панасовського Валерія В’ячеславовича до Колесникова Віталія Володимиро-
вича про стягнення боргу за договором позики, яке відкладено на 19 вересня 2017 
року на 10.15 год. і відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42а, каб. 14, 
суддя Остапчук Т. В.

Пропонуємо подати всі раніше неподані докази.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без поважних причин або не 

повідомлення суд про причини неявки, справу буде розглянуто у вашу відсутність 
на підставі наявних у ній доказів.

Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України, опубліку-
ванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленими про час та 
місце розгляду справи.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає в судові засідання 
на 11 год. 00 хв. 07 серпня 2017 року та 11 год. 00 хв. 14 серпня 2017 року як від-
повідачку Лавриненко Ірину Іванівну, останнє відоме місце проживання якої: До-
нецька обл., м. Сніжне, вул. Беринга, буд. 14а, по цивільній справі № 319/839/17 
за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк» в 
особі філії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Лавриненко Ірини 
Іванівни про стягнення заборгованості за кредитом. Розгляд справи відбудеть-
ся в залі засідань Куйбишевського районного суду Запорізької області за адре-
сою: 71001, Запорізька обл., смт Більмак, вул. Центральна, буд. 26а. Явка до су-
ду є обов’язковою. Відповідачу пропонується надати свої заперечення до позову 
та докази. У разі неявки відповідач повинен повідомити суд про причини неявки.

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

Суддя Хамзін Т. Р.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області (85302,  
м. Покровськ, вул. Європейська, 20) розглядає цивільну справу за позо-
вом ПАТ «Родовід Банк» в особі Уповноваженої особи Фонду гаранту-
вання вкладів фізичних осіб та здійснення тимчасової адміністрації АТ 
«Родовід Банк» Куліш В. М. до Морчиладзе Гела Отаровича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач: Морчиладзе Гела Отарович викликається на 13 вересня 
2017 року о 09.30 год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

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

Суддя Хмельова С. М.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як відповідача Кова-
ленко Віталіну Миколаївну по цивільній справі № 752/712/17-ц за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Сбербанк» до Коваленко Ві-
таліни Миколаївни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 02 жовтня 2017 року о 10 год. 00 хв. 
в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14А, каб. 35.

Ви маєте право подати до суду письмові заперечення проти позову 
з посиланням на докази чи повідомити про поважність причин неявки.

В разі неявки справу буде розглянуто за наявних доказів. Наслідки 
неявки в судове засідання особи, яка бере участь у справі, передбачені 
ст. ст. 169, 170 ЦПК України та ст. 185-3 КУпАП.

Суддя Плахотнюк К. Г.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) 
розглядає цивільну справу за позовною заявою Семенової Олени Володимирівни до 
Шмакова Олексія Володимировича, третя особа: Орган опіки та піклування Родинської 
міської ради про позбавлення батьківських прав.

Відповідач по справі Шмаков Олексій Володимирович, зареєстрований за адресою: 
вул. Румянцева, будинок 53, м. Донецьк, 83041, викликається на 06 вересни 2017 року 
об 11.00 год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач, зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнаходження чи 
місце роботи якого невідоме, викликається в суд через оголошення у пресі. З опублі-
куванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час і міс-
це розгляду справи.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випад-
ку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута у його відсутність.

Суддя В. В. Андреєв

Жовтневий районний суд м. Маріуполя (адреса суду: 87520, Донецька обл.,  
м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

04.08.2017 о 08:40 до Климович Жанна Миколаївна (останнє відоме місце реє-
страції: 87506, Донецька обл., м. Маріуполь, б. Шевченка, буд. 305, кв. 53) справа 
№ 263/397/17, суддя Томилин А. Н.

07.08.2017 о 09:00 до Тихонов Олександр Сергійович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 87504, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. 50 років СРСР, буд. 32а, кв. 34) 
справа № 263/8012/17, суддя Томилин А. Н.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причи-
ни 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 прове-
дення судового засідання.

Куйбишевський районний суд Запорізької1 області викликає в судові засі-
дання на 11 год. 30 хв. 07 серпня 2017 року та 11 год. 30 хв. 14 серпня 2017 ро-
ку як відповідача Флорінську Наталю Олексіївну, останнє відоме місце прожи-
вання якої: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Радянська, буд. 89, кв. 46, по цивіль-
ній справі № 319/838/17 за позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк» в особі філії Донецьке обласне управління AT «Ощад-
банк» до Флорінської Наталі Олексіївни про стягнення заборгованості за кре-
дитом. Розгляд справи відбудеться в залі засідань Куйбишевського районного 
суду Запорізької області за адресою: 71001, Запорізька обл., смт Більмак, вул. 
Центральна, буд. 26а. Явка до суду є обов’язковою. Відповідачу пропонується 
надати свої заперечення до позову та докази. У разі неявки відповідач повинен 
повідомити суд про причини неявки. В разі неявки без поважних причин спра-
ву буде розглянуто у відсутності особи згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за на-
явними в ній доказами.

Суддя Хамзін Т.Р.

Високопільський районний суд Херсонської області повідомляє, що 
16 серпня 2017 року о 16 годині 00 хвилин, в приміщенні суду за адре-
сою: смт Високопілля, вул. Визволителів, 104, Херсонської області, від-
будеться судовий розгляд по цивільній справі № 652/323/17 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства ТОВ «ОТП Факторинг Украї-
на» до Дука Василя Юрійовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

В судове засідання у вищевказаний час викликається як відповідач 
Дука Василь Юрійович, 12.02.1958 року народження.

В разі неявки відповідача в судове засідання або визнання причини 
неявки неповажною, справа може бути розглянута у відсутність відпо-
відача на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Дригваль В. М.

Іванівський районний суд Херсонської області викликає як відпо-
відача Дітковського Володимира Яковича, 28 вересня 1960 року на-
родження, останнє відоме місце проживання: Херсонська область, 
Іванівський район, смт Іванівка, вул. Нова, 104, в судове засідання, 
яке відбудеться 04 серпня 2017 року о 15 годині 00 хвилин та 10 
серпня 2017 року о 15 годині 00 хвилин в приміщенні Іванівського 
районного суду Херсонської області за адресою: смт Іванівка, Іванів-
ський район, Херсонська область, вулиця Іванівська, 34, по цивіль-
ній справі за позовом ТОВ «ОТП Факторинг Україна» до Дітковсько-
го Володимира Яковича про стягнення заборгованості за кредитним 
договором у сумі 26 208,02 грн.

Суддя В. І. Крисанова

Запорізький районний суд Запорізької області викликає Стрілець 
Тетяну Анатоліївну як відповідача по справі № 317/1326/17 прова-
дження № 2/317/702//2017 за позовом Клочко Любові Іванівни до 
Стрілець Тетяни Анатоліївни, Шмаль Дмитра Костянтиновича про 
визнання права власності на частку у спільній сумісній власності. Су-
дове засідання відбудеться 08.08.17 р. о 13 год. у приміщенні суду за 
адресою: м. Запоріжжя, вул. Істоміна, 37, суддя Яркіна С. В.

У випадку неявки у судове засідання Стрілець Т. А. та неповідо-
млення суду про поважність причини неявки, позов буде розгляну-
тий на підставі документів, які є в матеріалах справи, у відсутність 
відповідача.

05.01.2017 Чорноморським ВДВС ГТУЮ в Одеській обл. було винесено постанову про відкрит-
тя ВП №53231051 з виконання ВН №1989, виданого приватним нотаріусом Дніпропетровського 
MHO, Бондар І. М. 21.05.2014, яким встановлено за рахунок коштів, отриманих від реалізації зем. 
ділянки площею 0,0219 га, к.н. № 5110136900:50:014:0016, що знаходиться за адресою: м. Оде-
са, вул. Макарова № 15-а та належить Адамовичу Анатолію Анатолійовичу, 14.05.1950 р.н., задо-
вольнити вимоги ТОВ «ОТП Факторинг Україна» до Адамовича Михайла Анатолійовича. У рамках 
ВП №53231051 було отримано звіт про оцінку майна, згідно якого вартість зем. ділянки площею 
0,0219 га, к.н. №5110136900:50:014:0016 склала 416 550,00 грн. З метою ознайомлення з матері-
алами виконавчого провадження ВП №53231051 Адамовичу Анатолію Анатолійовичу, 14.05.1950 
р.н., та Адамовичу Михайлу Анатолійовичу, 18.11.1978 р.н., необхідно з’явитися до Чорноморсько-
го ВДВС ГТУЮ в Одеській обл. за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. В. Шума, № 21, каб.  
№ 8 протягом 10 днів з дня публікації цього оголошення.
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Юні прикордонники 
випробовують  
себе на міцність

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ВИШКІЛ. Понад 200 юнаків і дівчат з різних куточків 
України з’їхалися до навчального центру підготовки мо-
лодших спеціалістів Державної прикордонної служби 
України імені генерала-майора І. Момота, що під Черкаса-
ми. Вони візьмуть участь у всеукраїнському вишколі «Джу-
ра-прикордонник», який проходить тут. Протягом 10 днів 
юні патріоти опановуватимуть військові вміння й навички.

Захід організовано з ініціативи Міністерства освіти і нау-
ки, Міністерства молоді та спорту і Державної  прикордон-
ної служби України. 

У межах вишколу вихованці оволодівають навичками, 
необхідними в захисті державного кордону. Юні джури  
у складі 19 роїв з Харківщини, Запоріжжя, Донеччини,  
Херсонщини, Львівщини та інших областей беруть участь 
в інтелектуальних конкурсах, семінарах, долають смугу 
перешкод, долучаються до вправи «штовхач». Вони вчать-
ся й випробовують себе, намагаючись бути схожими на 
старших. 

Юні прикордонники переглянуть історичні відеофільми, 
відвідають визначні місця Черкащини. 

Унікальність вишколу «Джура-прикордонник» у тому, що 
вперше за роки незалежності України закладається фун-
даментальна раціональна система національно-патріотич-
ного і військово-патріотичного виховання у прикордонних 
районах, що має на меті зміцнення національної безпеки, 
сприятиме популяризації прикордонного відомства в сус-
пільстві, вихованню справжніх патріотів.

Як розповів 15-річний учасник вишколу Антон Богати-
рьов з Маріуполя Донецької області, він брав участь у то-
рішньому вишколі. Цього разу хотів би закріпити знання і 
вміння, набуті торік. Особливо його цікавлять конкурси й 
тренінги на випробування фізичної сили. А в майбутньому 
хоче пов’язати життя з військовою справою, для початку 
вступити на навчання до відповідного закладу.

Ренату Гришко із Запоріжжя вдома обрали ройовою 
у грі «Сокіл» («Джура»), і вона з успіхом справляється з 
обов’язками. На її переконання, немає значення, хто ти — 
хлопець чи дівчина. Головне, що це потрібно і тобі, й дер-
жаві, зрештою, це просто цікаво. 

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 30 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська  +14..19  +25 +30 Черкаська  +14 +19  +25 +30
Житомирська  +14 +19  +25 +30 Кіровоградська  +14 +19  +25 +30
Чернігівська  +14 +19  +25 +30 Полтавська  +14 +19  +25 +30
Сумська  +14 +19  +25 +30 Дніпропетровська  +14 +19  +25 +30
Закарпатська  +14 +19  +25 +30 Одеська  +14 +19  +25 +30
Рівненська  +14 +19  +25 +30 Миколаївська  +14 +19  +25 +30
Львівська  +14 +19  +25 +30 Херсонська  +14 +19  +25 +30
Івано-Франківська  +14 +19  +25 +30 Запорізька  +14 +19  +25 +30
Волинська  +14 +19  +25 +30 Харківська  +14 +19  +25 +30
Хмельницька  +14 +19  +25 +30 Донецька  +14..19  +25 +30
Чернівецька  +14 +19  +25 +30 Луганська  +14..19  +25 +30
Тернопільська  +14 +19  +25 +30 Крим  +14..19  +25 +30
Вінницька  +14 +19  +25 +30 Київ +16  +18 +27  +29

Укргiдрометцентр

Натхнення і здоров’я, мудрості і доброти прагнемо у серпневі свята

Серпень з грозами —  
зима з морозами
НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ. Освячені на Маковія букети зберігають 
біля образів протягом року. Настої з квітів мають цілющі 
властивості

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Стихійні лиха, що про-
котилися планетою 

у червні, не вгамували-
ся й у липні. Глобальні по-
жежі в Канаді, Хорватії й 
Чорногорії, руйнівні буре-
вії з повенями у Китаї  та 
В’єтнамі, знищені смерчем 
і градобоєм тисячі гектарів 
хлібної ниви в Україні — 
такі подарунки другого літ-
нього місяця. Мимоволі по-
чинаєш вірити, що вищий 
розум Всесвіту застерігає 
землян  про наслідки їх-
нього злочинного ставлен-
ня  до природи. Тисячогек-
тарний пластиковий сміт-
ник, виявлений нещодавно 
з космосу в Тихому океані, 
колись також приб’ється 
бідою до чийогось берега.

Президенти, уряди, нау-
кові світила держав, зрозу-
мійте: жодна  новітня зброя 
і жива  сила не захистять від 
стихійного голокосту.

Багатостраждальна Лу-
ганщина розпочала жни-
ва. Хлібороби прифронто-
вого Попаснянського ра-
йону свято Першого снопа 
відзначали під гуркіт гар-
мат сепаратистів, які  ци-
нічно ігнорують  угоду про 
хлібне перемир’я. Злочин-
но відробляють  путінські 
срібники.

Попри втрати врожайної 
ниви на загарбаних терито-
ріях Криму і сходу Украї-
ни,   стихійні лиха на Пол-
тавщині, Сумщині й Черка-
щині,  залишається надія на 
успішні жнива в інших об-
ластях. Гаряча пора остан-
нього літнього місяця завше 
відповідальна для хліборо-
бів. «Серпень — багач, збіж-
жя збирач», — каже народ-
не прислів’я. Тільки б по-
годні умови не підвели. Як 
ідеться в іншому прислів’ї: 
«Пошли нам,  Боже, серпень 
погожий». 

За народними прикмета-
ми цього місяця старі лю-
ди здавна складали про-
гнози на майбутнє. Напри-
клад, якщо серпень із гроза-
ми — зима з морозами, як-
що на деревах з’явилося ба-
гато пожовклого листя — 
осінь буде ранньою, якщо 
кінець місяця з дощами — 
осінь буде теплою і затяж-
ною. Найправдивішими для 
прогнозів вважаються спо-
стереження за станом пого-
ди у такі дні релігійних свят:  
Мокрини  (1), Іллі-проро-
ка (2), Маковія (14), Євдокії 
(17), Преображення Господ-
нього (19). 

На Мокрини за погодою 
слід спостерігати весь день. 
Якщо вранці йтиме дощ, по-
чаток осені буде вологим, а 

наступного року гарно вро-
дить жито; якщо дощ роз-
почнеться опівдні — до-
щовою буде середина осе-
ні; якщо замрячить надве-
чір — кінець осені буде во-
логим. На Мокрини сухий 
день  — багато сонячних 
днів буде у вересні, жовтні 
й листопаді.

Від Іллі ночі довшають, а 
вода холоднішає. До цього 
дня слід завершити просу-
шування і скиртування сіна. 
Уже пора скуштувати хліба 
нового врожаю. Зібрана на 

Іллі дощова вода має цілю-
щі властивості. Якщо цьо-
го дня сонячно і безхмарно, 
наступний рік буде невро-
жайним.

Напередодні Маковія з 
городніх і польових кві-
тів збирають маковійський 
букет. Додавши до ньо-
го голівку соняшника,  бу-
кет перев’язують черво-
ною  стрічкою. Разом із во-
дою його освячують у церк-
ві. Маковійський букет збе-
рігають під образами  про-
тягом року. Настої з кві-

тів (чебрець, м’ята, нагід-
ки, настурція) мають цілю-
щі властивості. 

На Маковія — прово-
ди літа. Із цього дня почи-
нає відлітати у вирій те-
плолюбне птаство. Перши-
ми — ластівки. Маковіє-
спасівська погода визна-
чальна для осені. Буде те-
плий сонячний день — така 
й осінь. Похмурий,  з дощем 
— осінь буде мінливою, хо-
лодною й вологою. 

«Євдокія з дощами, буде 
борщ із грибами», — каже 
народне прислів’я. Часник, 
цибулю, огірки і помідо-
ри слід до цього дня  зібра-
ти, інакше вимокнуть і про-
падуть. Втрачає смак і не зі-
брана вчасно малина.  Дощ 
на Євдокії — провісник хо-
лодного і мокрого листопа-
да. Гарна погода — теплий 
листопад. 

Преображення Господ-
нє — Другий Спас — Ве-
ликий. Люди освячують 
овочі, фрукти, гриби, мед, 
хліб. На святковому сто-
лі має бути якомога біль-
ше домашніх страв. Пиро-
ги з яблуками, коржі з ма-
ком, овочеві салати, медові 
й фруктові напої. Усе, що 
буде на спасівському сто-
лі, вродить наступного ро-
ку на дереві й на землі. Зі 
Спасом Великим збігаєть-
ся початок храмових свят. 
Всюди відбуваються уро-
чисті богослужіння. Це та-
кож традиційні зустрічі 
близьких і далеких роди-
чів, друзів. 

Прийшов Спас — готуй 
рукавиці про запас. Якщо 
цього дня сухо — осінь буде 
сухою; якщо дощитиме — 
осінь буде з дощами; якщо 
день сонячний — зима буде 
суворою.

НАШ КАЛЕНДАР

1—7 серпня  —  Всесвітній тиждень грудного вигодовування
2  серпня  —  День Високомобільних десантних військ 

України
4 серпня   —  День Національної поліції
5 серпня   —   80 років  тому (1937) набула чинності  

постанова Політбюро ЦК ВКПБ  
«Про антирадянські елементи».  
Почалися масові репресії українців

6 серпня   —   День Повітряних сил Збройних сил України;  
    День залізничника
8 серпня   —  День військ зв’язку
9 серпня   —  Міжнародний день корінних народів світу
12 серпня  —  Міжнародний день молоді
13 серпня  —   День будівельника; 
    День працівників ветеринарної медицини
14 серпня  —   Маковія. Перший Спас.  

Початок Успенського посту
15 серпня  —  День археолога
19 серпня  —  День пасічника; 
     Преображення Господнє. Другий Спас — 

Великий; 
    Всесвітній день гуманітарної допомоги
23 серпня  —   День Державного прапора України; 
     Міжнародний день пам’яті  

про работоргівлю та її ліквідацію
24 серпня  —  День Незалежності України
26 серпня  —  День авіації України
27 серпня  —  День шахтаря
29 серпня  —   Міжнародний день дій проти ядерних  

випробувань
30 серпня  —   Міжнародний день насильницьких  

зникнень
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