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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 1 серпня 2017 року
USD 2585.4789   EUR 3031.9911  RUB 4.3046  / AU 327722.38   AG 4333.26   PT 239673.89   PD 226229.40

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

СЕРЕДА, 2 СЕРПНЯ 2017 РОКУ №142 (6011)

ЦИФРА ДНЯ

Росія знову наплювала
на міжнародне право

ГЕОПОЛІТИКА. В МЗС назвали схвалення Кремлем закону,
який спрощує порядок набуття російського громадянства гро-
мадянами України, свідченням повної зневаги держави-агресо-
ра до міжнародного права і суверенітету інших держав. Про це
йдеться у заяві МЗС. Москва взяла на себе повноваження ви-
значати порядок виходу з громадянства іноземної країни, що є
виключною прерогативою національного законодавства держа-
ви відповідного громадянства, переконані в МЗС.

«Відмова від громадянства України у формі направлення но-
таріально засвідченої заяви в повноважний орган країни грома-
дянства нікчемна за своєю суттю та змістом», — наголошують
в МЗС. Єдиним документом, який засвідчує припинення грома-
дянства України, є відповідний указ Президента України. «Роз-
цінюємо такий крок держави-агресора як продовження правової
дискримінації та утисків прав громадян України, які з різних об-
ставин живуть або працюють на території Росії», — заявляють
в МЗС і закликають українських громадян не піддаватися на
провокації Москви й утриматися від поїздок до Росії.

ЦИТАТА ДНЯ
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Ми невиплатні
боржники загиблих
за нашу незалежність

КОРИСНИЙ ДОСВІД. «Урядовий кур’єр» розповідає про успішну
роботу системи допомоги учасникам АТО і членам їхніх сімей

1 583 271 
переселенця з Донбасу і Криму взято 

на облік станом на 31 липня 2017 року

СМС-маяк для бізнесу
ПРАВО. Щоб унеможливити рейдерське захоплення нерухомості чи бізнесу, 
законодавці запровадили кримінальну відповідальність до 10 років  

Ірина ПОЛІЩУК,
«Урядовий кур’єр»

Останнім часом у вітчизняних
ЗМІ можна побачити інфор-

мацію, в якій розповідають про
рейдерські атаки на бізнес і не-

рухомість. Люди скаржаться: за-
хистити себе вкрай важко. Та 
коли фахівці починають з’ясо -
вувати, що до чого, виявляється,
що чимало постраждалих самі
винні у своїх проблемах. А все
тому, що підписуючи папери, до-

віряють словам контрагентів:
мовляв, він же мій друг і това-
риш, то як же йому не довіряти?
Звісно, є й групи рейдерів, які
справді заробляють чималі кош-
ти на віджимі бізнесу і нерухо-
мості. Що робити, якщо потрапив

у неприємну ситуацію, дослідив
«Урядовий кур’єр».

Питання захисту права влас-
ності дуже чутливе для україн-
ців. У цьому напрямі активно
працює комісія з питань розгля-
ду скарг у сфері державної реєс-

трації, створена при Міністерстві
юстиції. 

«Можу констатувати, що після ух-
валення в кінці минулого року
антирейдерського закону си-
туація щодо захисту бізнесу і
майна змінилась на краще. 3

5
ОРІЄНТИР 

Закон України «Про державний контроль 
за дотриманням законодавства про харчові
продукти, корми, побічні продукти тваринного
походження, здоров’я та благополуччя
тварин»2

ВАРТО ЗНАТИ

Щоб провести в жовтні 2017 року
заплановане осучаснення виплат,
у вересні Верховна Рада має
остаточно ухвалити закон 
про пенсійну реформу

Петро ПОРОШЕНКО:
«Танки «Оплот»
для ЗСУ, завод із

виготовлення
боєприпасів 

та житло для
військових –

пріоритети в змінах 
до Держбюджету 

на 2017 рік».
Президент про підписані ним зміни до головного
кошторису країни

Алея пам’яті в Дніпрі на честь Героїв, які віддали життя за незалежність і мир в Україні, 
лише частина подяки їм. Турбота про їхніх дітей і батьків має залишатися нашою спільною справою
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оголошення

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

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового розгляду

Обвинувачена Ніколенко Вікторія Петрівна, 12.10.1977 року народження, 
відповідно до вимог ст. 314 КПК України викликається на 10.00 годину 14 
серпня 2017 року до Куп’янського міськрайонного суду Харківської області 
за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 27-а, для про-
ведення підготовчого судового засідання у провадженні № 1-кп/628/165/17 
справа № 628/129/17. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду пе-
редбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченої пе-
редбачені статтями 139, 223 КПК України.

Суддя А.О. Шиховцова

У провадженні Апеляційного суду Сумської області знаходиться цивільна спра-
ва № 585/248/17, провадження № 22-ц/788/873/17 за апеляційною скаргою Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» на рішення Ромен-
ського міськрайонного суду Сумської області від 29 березня 2017 року в цивільній 
справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват-
банк» до Стрілетських Романа Сергійовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Апеляційний суд відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає до суду як 
відповідача Стрілетських Романа Сергійовича, 19 серпня 1978 року народження.

Розгляд справи призначено на 29 серпня 2017 року о 09 год. 30 хв. у приміщен-
ні Апеляційного суду Сумської області за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондра-
тьєва, 28.

У випадку неявки до суду справа буде розглянута за відсутності відповідача.
Суддя Л.І. Семеній

П’ятихатський районний суд Дніпропетровської області викликає в судове 
засідання як відповідача Савченка Руслана Олександровича по цивільній спра-
ві № 190/378/17 провадження № 2/190/278/17 за позовною заявою Сіменцова 
Марії Олександрівни в інтересах та від імені Савченко Ірини Іванівни до Сав-
ченка Руслана Олександровича, третя особа: Орган опіки та піклування Жов-
товодської міської ради в особі служби у справах дітей, про позбавлення бать-
ківських прав. Судове засідання відбудеться 07 серпня 2017 року о 13 год. 
30 хв. в приміщенні П’ятихатського районного суду Дніпропетровської облас-
ті за адресою: 52100, Дніпропетровська область, м. П’ятихатки, вул. Шевчен-
ка, 114, зал судових засідань № 1. Явка до суду обов’язкова. 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, і в ра-
зі неявки відповідача в судове засідання справа буде розглянута за наявними 
матеріалами за його відсутності.

Суддя О.Ю. Семенников

Оголошення про проведення аукціону №43-УМВБ з продажу скрапленого газу на базі ПрАТ «УМВБ»
09.08.2017 р. об 11-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» відбудеться 

аукціон №43-УМВБ з продажу скрапленого газу, який підлягає реалізації згідно постанови КМУ №570 від 16.10.14 р.
. 

Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, що 
міститься  
в одному 
лоті, тонн

К-сть 
лотів, 
оди-
ниць

Старто-
ва ціна за 1 
тонну, грн. 
(з ПДВ)*

Cтартова  
ціна одного 
лота, грн.  
(з ПДВ)

Загальний  
обсяг, 
тонн

Загальна  
вартість, грн. 

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ 
«Укрнафта»

Качанівський 
ГПЗ 20,000 1 14 684,76 293 695,20 20,000 293 695,20

автотранспортом:EXW  -  Качанівське в-во Качанівсько-
го ГПЗ (Інкотермс - 2010).  Обсяги виробництва серпень 

2017 р.  Термін відвантаження серпень 2017 р.

2 ПАТ 
 «Укрнафта»

Качанівський 
ГПЗ 40,000 5 14 684,76 587 390,40 200,000 2 936 952,00

автотранспортом:EXW  -  Качанівське в-во Качанівсько-
го ГПЗ (Інкотермс - 2010).  Обсяги виробництва серпень 

2017 р.  Термін відвантаження серпень 2017 р.

3 ПАТ  
«Укрнафта»

Качанівський 
ГПЗ 200,000 3 14 684,76 2 936 952,00 600,000 8 810 856,00

автотранспортом:EXW  -  Качанівське в-во Качанівсько-
го ГПЗ (Інкотермс - 2010).  Обсяги виробництва серпень 

2017 р.  Термін відвантаження серпень 2017 р.

4 ПАТ  
«Укрнафта»

Качанівський 
ГПЗ 20,000 2 14 651,93 293 038,60 40,000 586 077,20

автотранспортом:EXW  -  Глинсько-Розб. в-во. Качанів-
ського ГПЗ (Інкотермс - 2010).  Обсяги виробництва сер-

пень 2017 р.  Термін відвантаження серпень 2017 р.

5 ПАТ  
«Укрнафта»

Качанівський 
ГПЗ 40,000 7 14 651,93 586 077,20 280,000 4 102 540,40

автотранспортом:EXW  -  Глинсько-Розб. в-во. Качанів-
ського ГПЗ (Інкотермс - 2010).  Обсяги виробництва сер-

пень 2017 р.  Термін відвантаження серпень 2017 р.

6 ПАТ  
«Укрнафта»

Качанівський 
ГПЗ 200,000 3 14 651,93 2 930 386,00 600,000 8 791 158,00

автотранспортом:EXW  -  Глинсько-Розб. в-во. Качанів-
ського ГПЗ (Інкотермс - 2010).  Обсяги виробництва сер-

пень 2017 р.  Термін відвантаження серпень 2017 р.

7 ПАТ  
«Укрнафта»

Долинський 
ГПЗ 80,000 1 14 623,22 1 169 857,60 80,000 1 169 857,60

автотранспортом:EXW  - Долинський  ГПЗ (Інкотермс - 
2010).  Обсяги виробництва серпень 2017 р. Термін від-

вантаження серпень 2017 р.

8 ПАТ  
«Укрнафта»

Долинський 
ГПЗ 200,000 5 14 623,22 2 924 644,00 1 000,000 14 623 220,00

автотранспортом:EXW  - Долинський  ГПЗ (Інкотермс - 
2010).  Обсяги виробництва серпень 2017 р.  Термін від-

вантаження серпень 2017 р.

Загальний обсяг, тонн: 2 820,000
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 41 314 356,40

ПАТ «Укрнафта» * - Ціна з ПДВ включає акцизний податок. Акцизний податок з 01 січня 2017 року складає 52 євро за 1000 літрів.
1) Продавець проводить відвантаження  оплачених обсягів скрапленого газу в автомобільний транспорт покупця.

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регла-
менті організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу на ПрАТ «Українська між-

банківська валютна біржа», що затверджений протоколом  Аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого га-
зу №2 від 19.11.2014 р., ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 08.08.2017 р.  

за адресою: м.Київ, вул.Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39, кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться за 
адресою: вул. Консульська, 64, м. Бердянськ, 04 серпня 2017 
року о 08.30 годині буде проведено судове засідання по ци-
вільній справі № 310/4177/17 за позовною заявою Бичкової 
Наталії Петрівни до Бичкова Олександра Сергійовича, третя 
особа: Служба у справах дітей виконавчого комітету Бердян-
ської міської ради, про надання дозволу на тимчасовий виїзд 
за кордон неповнолітньої дитини без згоди батька.

Суд викликає Бичкова Олександра Сергійовича як відпо-
відача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі неявки 
відповідача в судове засідання судове засідання буде прове-
дене за наявними матеріалами.

Суддя О.М. Вірченко

Державна служба геології та надр України оголошує
Перелік

ділянок надр місцевого значення, які пропонуються для надання спеціальних дозволів на користування 
надрами, відповідно до абзацу третього пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування 

надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615

№ п/п
Об’єкт надрокористування Початкова ціна

продажу дозволу,
тис. грнНазва об’єкта користування Вид корисної 

копалини
Вид користування 

надрами Місце розташування

1 2 3 4 5 6
1 ділянка Глибока геологічне 

вивчення
пісок Київська обл.,

Бориспільський р-н
13,43

2 родовище Пряме видобування пісок Миколаївська обл., 
Вознесенський р-н

754,9

3 Опрілівська ділянка пісок геологічне ви-
вчення

Тернопільська обл., 
Збаразький р-н

3,8

4 Бережанське-1 родовище видобування суглинки Тернопільська обл., 
західна околиця
м. Бережани

405,5

Заява разом із зазначеними у додатку 1 документами щодо отримання спеціальних дозволів на користу-
вання надрами зазначених ділянок надр приймається від претендентів Державною службою геології та надр 
України за адресою: 03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, кім. 325.

Останній день подання заявок «04» вересня 2017 року до 16 години.
З усіх питань звертатися: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, кім. 416.
Державна служба геології та надр України.
Контактні особи:
 1. Земська Світлана Анатоліївна – тел. (044) 456-50-61 (к. 416).
 2. Шевченко Оксана Григорівна – тел. (044) 456-50-61 (к. 416).

В провадженні судді Бердянського міськрайонно-
го суду Черткової Н.І. знаходиться цивільна справа  
№ 310/4037/17 за позовом Бичкової Наталії Петрівни 
до Бичкова Олександра Сергійовича про стягнення 
аліментів на утримання дитини та розірвання шлюбу.

Розгляд справ призначено на 03.08.2017 року на 
10.00 годин в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, 64, каб. 502 Запорізької області, суддя Чертко-
ва Н.І., (тел. 3-63-75)

Суд викликає як відповідача: Бичкова Олександра 
Сергійовича.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута 
за наявними в ній матеріалами.

Національне антикорупційне бюро України, відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 297-5 КПК Укра-
їни, викликає підозрюваного Алтуніна Олексія Сер-
гійовича, 02.10.1986 р.н., зареєстрованого за адре-
сою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Миру, буд. 5, 
кв.42, останнє відоме місце проживання: м. Ки-
їв, бульвар Дружби Народів, буд. 8, кв.25, 07 серп-
ня 2017 року о 10.00 до Національного антикоруп-
ційного бюро України, за адресою: м. Київ, вул. Васи-
ля Сурикова, 3, каб. 438, до старшого детектива Наці-
онального бюро Кабаєва В.М. (тел.: (044) 246-33-13) 
для допиту як підозрюваного у кримінальному про-
вадженні №52016000000000370 від 17.10.2016 за ч. 
1 ст. 205 України.

Національне антикорупційне бюро України, відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 297-5 КПК Укра-
їни викликає підозрюваного Рахімова Ігоря Ігорови-
ча, 17.02.1993 р.н., зареєстрованого за адресою: Лу-
ганська обл., м. Алчевськ, вул. Леніна, буд. 66, кв.44, 
останнє відоме місце проживання: м. Київ, Пуща-Во-
диця, вул. М. Юнкерова, буд. 93/1, 07 серпня 2017 
року о 12.00 до Національного антикорупційного бю-
ро України, за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурико-
ва, 3, каб. 438, до старшого детектива Національного 
бюро Кабаєва В.М. (тел.: (044) 246-33-13) для допи-
ту як  підозрюваного у кримінальному провадженні 
№52016000000000370 від 17.10.2016 за ч. 1 ст. 205 
України.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

Обвинувачений Фоменко Євген Анатолійович, 21 листопада 1975 року на-
родження, відповідно до вимог ст. 314 КПК України викликається о 10:.00 го-
дині 14 серпня 2017 року до Куп’янського міськрайонного суду Харківської 
області за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, пл. Центральна, 16-а, 
для проведення судового засідання у провадженні № 1-кп/628/88/17 справа 
№ 628/3812/16-к. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду перед-
бачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого перед-
бачені статтями 139, 223 КПК України.

Суддя Н.В. Цендра

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в судове засі-
дання Король Маргариту Львовну як відповідачку по цивільній спра-
ві за позовом Канчурова Дмитрія Володимировича до Король Марга-
рити Львовни про порушення умов договору та стягнення заборгова-
ності за договором, яке відбудеться 04.10.2017 р. о 09.00 год. за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 4-й поверх, каб. 408. Явка до су-
ду є обов’язковою. У разі неявки справа буде розглядатися за наявни-
ми у справі доказами.

Суддя Піхур О.В.

Шепета Наталія Василівна, 23.01.1976 року народження, останнє ві-
доме місце реєстрації: 24300, Вінницька область, Тростянецький район, 
смт Тростянець, вул. Горького, 6, викликається до Тростянецького ра-
йонного суду Вінницької області як відповідач по цивільній справі за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Шепети Наталії Василівни про стягнен-
ня заборгованості. Судове засідання відбудеться 21 серпня 2017 року 
об 11.00 год. в приміщенні суду за адресою: Вінницька область, Трос-
тянецький район, смт Тростянець, вул. Соборна, 21. У разі неявки від-
повідача до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних 
чи доказів.

Суддя Волошин І.А.

Роздільнянський районний суд Одеської області повідомляє як відповідача Со-
борова Сергія Федоровича, 06.10.1956 року народження, що 05 вересня 2017 року 
о 09 годині 00 хвилин в залі судового засідання Роздільнянського районного су-
ду Одеської області за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Європейська 
(Леніна), 37-А, відбудеться судове засідання по цивільній справі № 511/28/17, про-
вадження № 2/511/230/17, за позовом Публічного акціонерного товариства «Укр-
Сиббанк» до Соборової Діани Сергіївни, Соборова Сергія Федоровича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Роздільнянський районний суд пропонує відповідачу Соборову Сергію Федо-
ровичу подати пояснення, заперечення та усі наявні у нього докази по справі осо-
бисто або через представника.

У разі неявки в судове засідання справа може бути розглянута за відсутніс-
тю відповідача Соборова Сергія Федоровича або його представника за наявни-
ми у справі доказами.

Суддя О.В. Іванова

Зміївський районний суд Харківської області повідомляє Бабенка 
Олексія Олексійовича, 30.03.1983 року народження, останнє відоме 
місце проживання: Луганська область м. Брянка, вул. Богдана Хмель-
ницького, буд. 4, про судове засідання по цивільній справі за позовом 
Бабенко Олени Геннадіївни до Бабенка Олексія Олексійовича про стяг-
нення аліментів на утримання неповнолітніх дітей. Судове засідання 
відбудеться 04 вересня 2017 року о 13 годині 00 хвилин в приміщенні 
Зміївського районного суду Харківської області за адресою: Харківська 
область, м. Зміїв, вул. Адміністративна, 6, зал судового засідання 3.

В разі неявки відповідача Бабенка Олексія Олексійовича в судове за-
сідання, справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних 
у справі доказів та буде постановлено заочне рішення.

Суддя Овдієнко В.В.

Кременецький районний суд Тернопільської області (вул. В. Чор-
новола, 7, м. Кременець, Тернопільської області) розглядає цивільну 
справу за позовом Осоки Тетяни Мирославівни до Осоки Олександра 
Сергійовича про розірвання шлюбу (головуючий по справі суддя Біло-
севич Г.С.).

Відповідач Осока Олександр Сергійович, який проживає за адресою: 
с. Привовчанське Павлоградського району Дніпропетровської області, 
викликається на 10 серпня 2017 року на 10 год. 00 хв. в приміщення су-
ду для участі в розгляді справи по суті.

В разі неявки відповідача Осока Олександра Сергійовича, останній 
повинен повідомити причини неявки, інакше справа буде розглядатись 
за його відсутності.

Сихівський районний суд м.Львова (адре-
са суду: 79018, Львівська обл., м. Львів, вул. 
Чоловського, 2) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення 
заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться  07.08.2017 о 09:30 до Поглод Петро 
Євгенович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 79070, Львівська обл., м. Львів, просп. 
Червоної Калини, буд. 53, кв. 66) справа  
№ 464/2944/17, суддя Радченко Е. А.

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

Заставнівський районний суд Чернівець-
кої обл. (адреса суду: 59400, Чернівецька обл.,  
м. Заставна, вул. Незалежності, 95) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться  07.08.2017 о 10:00 до Мен-
зак Сергій Сергійович (останнє відоме місце реє-
страції: 59422, Чернівецька обл., Заставнівський 
р-н, с. Чуньків, вул. Головна, буд. 47) справа  
№ 716/906/17, суддя Сірик І. С.

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

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового проваджен-
ня викликає як обвинуваченого Цибенка Романа Євгеновича, 24.04.1980 року наро-
дження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, пр. Переможців, 
25/57, за матеріалами кримінального провадження № 425/2550/16-к, 1-кп/425/44/17, 
на підставі обвинувального акта відносно Цибенка Р.Є. за ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 185, ч. 2, 
3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 262, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК України.

Обвинуваченому Цибенку Р.Є. необхідно прибути до підготовчого судового засідан-
ня, яке відбудеться 08 серпня 2017 року о 12 год. 20 хв. в приміщенні Рубіжанського 
міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

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

Суддя В.В. Козюменська

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій 
області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольсько-
го, 2) розглядає цивільну справу за позовом Куче-
ренко Вікторії Олександрівни до Кучеренка Віталія 
Леонідовича, за участю третьої особи: Органу опі-
ки та піклування Слов’янської міської ради, про на-
дання дозволу на вивезення дитини за територію 
України.

Відповідач: Кучеренко Віталій Леонідович, 
останнє відоме місце реєстрації: м. Слов’янськ, До-
нецької області, вул. Короленка, буд. 8, кв. 53, ви-
кликається 03 серпня 2017 року о 09 год. 00 хв. до 
суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбут-
тя відповідач повинен повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута у його від-
сутності.

Суддя Кузнецов Р.В.
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Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті повідомляє, що 28 березня 2016 року розглянуто 
цивільну справу № 409/381/16-ц за позовною зая-
вою АБ «Експрес-Банк» до Сібірцевої Марини Іванів-
ни про стягнення заборгованості та винесено заочне 
рішення про часткове задоволення позову. 

Суддя Тімінський В.В.
Білокуракинський районний суд Луганської облас-

ті повідомляє, що 30 березня 2016 року розглянуто 
цивільну справу № 409/450/16-ц за позовною заявою 
АБ «Експрес-Банк» до Селезньова Олександра Сер-
гійовича про стягнення заборгованості по кредиту, 
відсотках та штрафних санкцій за кредитним дого-
вором та винесено заочне рішення про часткове за-
доволення позову. 

Суддя Тімінський В.В.
Білокуракинський районний суд Луганської облас-

ті повідомляє, що 11 травня 2016 року розглянуто 
цивільну справу № 409/470/16-ц за позовною заявою 
Публічного акціонерного товариства Акціонерний 
Банк «Експрес-Банк» до Єрмакової Світлани Олек-
сандрівни про стягнення заборгованості та винесе-
но заочне рішення про часткове задоволення позову. 

Суддя Скворцова В.Г.

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 справи 
1-кп/243/157/2017) за обвинуваченням Поліщука Ан-
дрія Валерійовича, у вчиненні кримінального право-
порушення, 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 08 серпня 2017 
року о 09 годині 30 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.

Суддя Р.В. Кузнецов

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 42016221320000106 (номер спра-
ви 1-кп/243/241/2017) за обвинуваченням Бірюкова 
Сергія Леонідовича, у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Кузнецов Р.В. викликає обвинуваче-
ного Бірюкова Сергія Леонідовича, який зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, 
вул. Сєченова, будинок № 96, квартира № 52, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 08 серпня 
2017 року о 13 годині 00 хвилин у залі судового за-
сідання № 06.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано, 
запобіжний 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.

Суддя Р.В. Кузнецов

ТОВ «Смарті Фемілі»
Одеська область, м. Одеса, керуючись ст. 8 ст. 32 

Закону України «Про державний ринковий нагляд і 
контроль нехарчової продукції»,

повідомляємо про вилучення іграшок, виробни-
цтва компанії «Geobra Brandstatter GmbH & Co. KG1, 
Brandstatterstr. 2-10, D-90513 Zirndorf, Germany, Ні-
меччина з пошкодженим або відсутнім національ-

ним знаком відповідності з відсутнім або не повним 
маркуванням, що не відповідає встановленим вимо-
гам технічного регламенту безпеки іграшок, затвер-

дженому ПКМУ від 11.07.2013 р. № 515.
Наполягаємо на негайному поверненні розповсю-

джувачами всіх одиниць відповідної продукції, що 
перебуває у їх розпорядженні, для приведення її у 
відповідність із встановленими вимогами та наступ-
ним поверненням її власнику. В подальшому у ра-
зі виявлення вказаної продукції у вільному обігу на 
території України, ТОВ «Смарті Фемілі» згідно ст. 45 
Закону України «Про державний ринковий нагляд і 
контроль нехарчової продукції» не несе відповідаль-
ність за невідповідність вищевказаної продукції ви-
могам законодавства. В подальшому відповідаль-
ність за невідповідність вищевказаної продукції ви-
могам законодавства України несуть особи, внаслі-
док бездіяльності яких допущено такі порушення.

Дружківський міський суд Донецької області ви-
кликає як відповідачку Подлєпич Раїсу Трофимівну, 
останнє відоме місце проживання: Донецька обл.,  
м. Дружківка, вул. Козацька (Чапаєва), буд. 80, кв. 
29, по справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до 
Подлєпич Раїси Трофимівни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, в судове засідання, 
яке відбудеться 09 серпня 2017 р. о 10.00 год. в при-
міщенні суду за адресою: Донецька обл., м. Дружків-
ка, вул. Енгельса, 45. В разі неявки в судове засідан-
ня суд розглядатиме справу у відсутності відповіда-
чки за наявними у справі доказами.

Суддя Т.Л. Панова

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,  
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовною 
заявою Ємельянової Світлани Олександрівни до Ємельянова Ва-
дима Олександровича, 3-я особа: Служба у справах дітей Харків-
ської РДА про надання дозволу на виїзд дитини за кордон без 
згоди батька.

Відповідач по справі Ємельянов Вадим Олександрович (адре-
са: Донецька область, Бахмутський район, с. Переїзне, вул. Горь-
кого, буд. 72) викликається на 7 серпня 2017 року на 10 год. 00 
хв. до суду, кабінет № 306, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен 
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута у його відсутність.

Суддя О.М. Павленко

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті (87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, 231) розгля-
дає цивільну справу за позовом Носко Олексія Григоро-
вича до Носко Кристини Леонідівни про стягнення алі-
ментів.

Відповідачка по справі: Носко Кристина Леонідівна, 
викликається о 12 годині 00 хвилин 07 серпня 2017 року 
до суду, кабінет № 8 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповіда-
чка повинна повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута за її відсутності на підставі ст. ст. 
169 ч. 4, 225 ЦПК України.

Суддя Г.Л. Харитонова

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу № 219/3951/17; № 2/219/2769/2017 за позовною заявою 
Лепехової Катерини Володимирівни до Лепехова Дениса Юрійо-
вича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі Лепехов Денис Юрійович (останнє відо-
ме суду місце реєстрації за адресою: м. Єнакієве, пр. Металургів, 
39/25) викликається 07 серпня 2017 року на 09 годину 00 хви-
лин до Артемівського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 201, для участі в розгляді 
справи по суті. Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач пови-
нен повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя Брежнев О.А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) 
розглядає кримінальну справу № 219/11159/16-к за 
обвинуваченням Шевчука Дмитра Анатолійовича за 
ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений по справі Шевчук Дмитро Анатолі-
йович, 12.07.1978 р.н., який мешкає за адресою: До-
нецька область, м. Єнакієве, вул. Красна, буд. 7, ви-
кликається у судове засідання, яке відбудеться 09 
серпня 2017 року о 14 год. 00 хв.

Суддя Любчик О.В.

В Олександрівському районному суді Кіровоград-
ської області 28 серпня 2017 року о 14 год. 00 хв. в 
приміщенні суду за адресою: вул. Вишнева, 21, смт 
Олександрівка, Олександрівського району, Кіро-
воградської області відбудеться розгляд цивільної 
справи за позовом Кредитної спілки «Центр-Кредит» 
в особі Голови правління Гаврилюка Р.В. до Кулико-
вої Яніни Сергіївни, Свороби Дмитра Романовича, 
Башняк Сергія Миколайовича та Клєщової Олени Во-
лодимирівни про стягнення заборгованості по кре-
дитному договору. У судове засідання викликаються 
відповідач Башняк Сергій Миколайович.

Суддя Д.В. Мирошниченко

Новогродівський міський суд Донецької області (85483, 
Донецька область, м. Новогродівка, вул. Риночна, 110) роз-
глядає цивільну справу за позовом Долгополової Тетяни Во-
лодимирівни до Захарова Євгена Сергійовича про позбав-
лення батьківських прав.

Відповідач у справі Захаров Євгеній Сергійович (зареє-
стрований за адресою: Донецька область, місто Новогродів-
ка, вул. Артема 4), викликається на 07.08.2017 року на 15 
год. 00 хв. до суду в каб. № 6 для участі у розгляді справи.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову. У випадку неприбуття відповідач повинен повідоми-
ти суд про причини неявки, в іншому випадку справу буде 
розглянуто у його відсутність на підставі наявних у справі да-
них чи доказів.

Суддя Грідяєва М.В.

В Олександрівському районному суді Кіровоград-
ської області 28 серпня 2017 року о 13 год. 30 хв. в 
приміщенні суду за адресою: вул. Вишнева, 21, смт 
Олександрівка, Олександрівського району, Кіро-
воградської області відбудеться розгляд цивільної 
справи за позовом Кредитної спілки «Центр-Кредит» 
в особі Голови правління Гаврилюка Руслана Васи-
льовича до Підопригори Катерини Миколаївни, Цвік 
Олега Семеновича, Переходька Андрія Миколайови-
ча про стягнення заборгованості по кредитному до-
говору. У судове засідання викликається відповідач 
Переходько Андрій Миколайович.

Суддя Д.В. Мирошниченко

Млинівський районний суд Рівненської області ви-
кликає Махмуда Асаада Махмуда Юсіфа для розгля-
ду справи за позовом Комнацької Вікторії Петрівни 
до Махмуда Асаада Махмуда Юсіфа про стягнення 
аліментів, на 09 годину 00 хвилин 09 листопада 2017 
року за адресою: смт Млинів, вул. Степана Бандери, 
7, Млинівського району, Рівненської області. У разі 
неявки відповідача Махмуда Асаада Махмуда Юсіфа 
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя А.П. Бандура

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає 
цивільну справу за позовом Паламарчук Наталії Анатоліївни 
до Дудник Олени Миколаївни, про стягнення заборгованос-
ті за договором позики.

Відповідач: Дудник Олена Миколаївна, останнє відоме 
місце реєстрації: Донецької області, Слов’янський р-н, смт 
Билбасівка, вул. В. Яковенка, буд. 32., викликається 09 серп-
ня 2017 року oб 11 год. 30 хв. до суду для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка пови-
нна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута у її відсутність.

Суддя Кузнецов Р.В.

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської 
області повідомляє Летовальцева Олега Володими-
ровича, що цивільна справа № 308/3915/17 за позо-
вом Лєтовальцевої Олени Геннадіївни до Летоваль-
цева Олега Володимировича, третьої особи, яка не 
заявляє самостійних вимог на стороні позивача: Чоп-
ська міська рада про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житлом призначена до слу-
хання в приміщенні Ужгородського міськрайонного 
суду на 15 вересня 2017 року о 09 год. 00 хв. за адре-
сою: м. Ужгород, вул. Загорська, 53, у разі неявки у 
це та інші засідання дана справа буде розглянута за 
вашої відсутності.

Суддя Монич О.В.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного 
суду Дністрян О.М. знаходиться цивільна справа за позо-
вом ТОВ «ОТП Факторинг Україна» до Коптєлкіна Григо-
рія Анатолійовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Розгляд справи призначено на 01 вересня 2017 року 
о 09 годині 10 хвилин, в приміщенні Бердянського місь-
крайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, 64, каб.409.

Суд викликає як відповідача Коптєлкіна Григорія Ана-
толійовича.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за 
наявними в ній матеріалами.

Суддя О.М. Дністрян

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що 

13 липня 2017 року розглянуто цивільну справу № 409/237/17 за по-

зовом Зоріна Олександра Григоровича до Артемівської районної дер-

жавної адміністрації м. Луганськ про визнання права власності на спад-

кове майно та винесено заочне рішення про задоволення позову в по-

вному обсязі.

Суддя Третяк О.Г.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідомляє Матві-
євському Віктору Вікторовичу, мешканцю міста Сєвєродонецька Луган-
ської області, про ухвалення заочного рішення від 12 липня 2016 року 
по справі № 428/2021/17 за позовом Матвієвської Оксани Володими-
рівни до Матвієвського Віктора Вікторовича про стягнення аліментів на 
утримання неповнолітньої дитини.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за 
письмовою заявою відповідача, яку може бути подано протягом десяти 
днів з дня отримання його копії.

Суддя І.О. Юзефович

Краматорський міський суд До-
нецької області (84000, м. Кра-
маторськ, вул. Маяковського, 21) 
10.08.2017 р. о 09.30 год. розгля-
дає кримінальну справу за обви-
нуваченням Пазюри Віктора Олек-
сандровича за ст. ст. 258-3 ч. 1, 365  
ч. 2 КК України. Явка обвину-
ваченого в судове засідання є 
обов’язковою.

Суддя Літовка В.В.

Дзержинський міський суд Доне-
цької області викликає Кулешу Ната-
лію В’ячеславівну по кримінальному 
провадженню № 296/7656/16-к як 
обвинувачену у вчиненні злочинів за 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України 
у судове засідання, яке відбудеться 
09.08.2017 р. об 11.00 год. Явка об-
винуваченої обов’язкова.

Суддя Качаленко Є.В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, 
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39А) розгля-
дає цивільну справу № 227/1569/17 за позовом Маркіної Ольги 
Олегівни до Маркіна Олексія Олеговича, третя особа: Орган опіки 
та піклування виконкому Харцизької міської ради.

Відповідач: Маркін Олексій Олегович, місце знаходження: До-
нецька область, м. Донецьк, вул. Шутова, 5/79;

Третя особа: Орган опіки та піклування виконкому Харцизької 
міської ради, місце знаходження: Донецька область, м. Харцизьк, 
вул. Краснознаменська, 87-а;

викликаються на 09 серпня 2017 року на 09:30 годину до До-
бропільського міськрайонного суду, кабінет № 7, для участі у 
розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропонується на-
дати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наяв-
ні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача та 
третьої особи, необхідно повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута у їх відсутність на підставі наяв-
них у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Тимофєєва Г.Л.

Повістка про виклик
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду у Доне-

цькій області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, 
тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне провадження 
№ 4201505000000045 (справа № 1-кп/243/47/2017) за обвину-
ваченням Протасова Аркадія Сергійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого 
Протасова Аркадія Сергійовича, який зареєстрований за адре-
сою: вул. 60 років СРСР, 63/29, м. Горлівка, Донецької області, у 
судове засідання, яке відбудеться 07 серпня 2017 року о 14-30 
год. у залі судового засідання № 11.

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

Суддя І.О. Сидоренко

Повістка про виклик
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду у Доне-

цькій області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, 
тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне провадження  
№ 4201405000000473 (справа № 1-кп/243/60/2017) за обвинува-
ченням Давиденка Олександра Анатолійовича за ст. ст. 258-3 ч. 
1, 367 ч. 2 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваче-
ного Давиденка Олександра Анатолійовича, який зареєстро-
ваний за адресою: вул. Центральна (К. Маркса), б. 23, кв. 23,  
м. Слов’янськ, Донецької області, у судове засідання, яке відбу-
деться 07 серпня 2017 року о 13.00 год. у залі судового засідан-
ня № 11.

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

Суддя І.О. Сидоренко

В провадженні судді Слов’янського міськрайонно-
го суду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. 
Добровольського, 2) Мірошниченко Л.Є. знаходить-
ся кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за  
№ 42016050000000657 відносно Бікбаєва Дмитра Рі-
натовича, обвинуваченого за ст. 258-3 ч. 1 України.

Обвинувачений Бікбаєв Дмитро Рінатович, 
09.12.1991 року народження, який зареєстрова-
ний та проживає за адресою: Донецька область,  
м. Горлівка, вул. Гречнєва, 10, кв. 120 викликається 
на 08.15 год. 07 серпня 2017 року до Слов’янського 
міськрайонного суду (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2) в зал № 7 дія участі у судовому за-
сіданні.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа бу-
де розглянута у його відсутність.

Суддя Л. Є. Мірошниченко
Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 85200,  

м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням Го-
ловні Олексія Юрійовича, 18.01.1987 року народження, за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Об-
винувачений Головня О.Ю. тимчасово зареєстрований за адресою: м. Миколаїв, вул. Іва-
нова, будинок 21, проживаючий за адресою: м. Миколаїв, вул. Погранична (Чигирина), 
80, кв. 16), викликається на 07.08.2017 року на 09.00 год. до суду, каб. № 10, для участі 
у розгляді справи по суті, головуючий суддя Челюбєєв Є.В.:

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за відсутності 
обвинуваченого (in absentia), який переховується від органів слідства та суду з метою 
ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове провадження) та оголо-
шений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

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

Суддя Є.В. Челюбєєв

Автозаводський районний суд м. Кременчука викликає держате-
ля втраченого простого векселя серії АА 0785730, складеного вексе-
ледавцем ХК «АвтоКрАЗ», код ЄДРПОУ 05808735, вул. Київська, 62 в  
м. Кременчук, Полтавська область, 26.12.2008 р., номінальною вартіс-
тю 2500000,00 грн. зі строком платежу: за пред’явленням, але не рані-
ше 26.12.2010 р., місце платежу: м. Київ, ВАТ «Банк «Фінанси та Кре-
дит», МФО 300131, у справі за заявою ПрАТ «Авторадіатор»(Донецька 
обл., м. Маріуполь, вул. А. Куїнджі, 43) про визнання недійсним вексе-
ля та відновлення права на втрачений вексель.

Держателю векселя повідомити Автозаводський районний суд  
м. Кременчука (39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотрав-
нева, 29/5) про свої права на вексель у тримісячний строк з дня публі-
кації про виклик.

Суддя Андрієць Д.Д.

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області по цивіль-
ній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Родовід 
Банк» до Мороза Тараса Степановича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором викликає до суду: Мороза Тараса Степановича, 
останнє відоме місце реєстрації за адресою: м. Біла Церква, вул. Курсо-
ва, 35, кв. 118, Київської області.

Судове засідання відбудеться 07.08.2017 року о 14 год. 00 хв. в при-
міщенні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області, за 
адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Турчанінова, 7, зал су-
дового засідання № 1.

В разі неявки відповідача до суду, справу буде розглянуто в його від-
сутність.

Суддя А.М. Дмитренко
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Яка ж вона — любов?
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

НАПИСАНО СЕРЦЕМ. «Вона — найочікуваніша несподі-
ванка. Дає душі світло і відчуття світу. Вона сама по собі. Ні 
від кого не залежить, нікому не служить. І потрібна всім. Ніх-
то ще без неї не жив. Людина її шукає і до неї тягнеться. За-
вдяки їй росте і здобуває силу. І не завжди витримує випро-
бування нею. Влада її всесильна. Кожного по-своєму вина-
городжує, мучить і карає. І не завжди людина, до якої 
вона приходить, упізнає і розуміє се-
бе. Хто тільки не намагався ска-
зати, яка вона, і досі про неї ще 
не мовлено все. Жодна люди-
на не осягнула її безмір. Бо во-
на така — у людині живе і над 
людиною владарює», — такою 
анотацією представили авто-
ри збірки своє видання. «Любов 
така» — збірка оповідань, но-
вел та етюдів про найпотаємні-
ше почуття. 

Черкаська журналістка і мо-
лода мама Юлія Фомічова — се-
ред авторів збірки. Перший лі-
тературний твір Юлії називаєть-
ся «Гарант кохання». Це історія 
сім’ї, де чоловік воює. «Ці роди-
ни живуть інакше, у них інші про-
блеми, інше світосприйняття і стиль життя. Я давно 
хотіла написати про це книжку, повноцінну, однак відклада-
ла», — каже Юлія Фомічова, чоловік якої перебуває в зо-
ні АТО. Взятися за літературне перо журналістку спонукала 
майже неймовірна історія. Вона написала у Фейсбук пост на 
цю тему. Його передрукувала районна газета. 

Згодом у Черкасах відбувався книжковий фестиваль. У 
ньому брало участь київське видавництво «Академія». Один 
з укладачів майбутньої збірки прочитав, знайшов Юлію й 
запропонував написати на цю тему невелику історію. «Я ра-
да, що отримала можливість опублікувати свій твір, — роз-
повідає Юлія. — Може, він допоможе комусь зберегти ко-
хання. Адже статистика розлучень у сім’ях АТОвців досить 
сумна: різні джерела називають цифри від 60 до 90%. Хоті-
лося б, щоб цей показник значно зменшився».

Кошти, виручені від продажу книжки журналістка збира-
ється витратити на потреби захисників, які нині перебува-
ють на передовій. 

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 3 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська  +18 +23  +29 +34 Черкаська  +18 +23  +29 +34
Житомирська  +18 +23  +32 +37 Кіровоградська  +18 +23  +29 +34
Чернігівська  +18 +23  +29 +34 Полтавська  +18 +23  +29 +34
Сумська  +18 +23  +29 +34 Дніпропетровська  +18 +23  +29 +34
Закарпатська  +18 +23  +32 +37 Одеська  +18 +23  +34 +39
Рівненська  +18 +23  +32 +37 Миколаївська  +18 +23  +34 +39
Львівська  +18 +23  +32 +37 Херсонська  +18 +23  +34 +39
Івано-Франківська  +18 +23  +32 +37 Запорізька  +18 +23  +34 +39
Волинська  +18 +23  +32 +37 Харківська  +18 +23  +29 +34
Хмельницька  +18 +23  +32 +37 Донецька  +18 +23  +29 +34
Чернівецька  +18 +23  +32 +37 Луганська  +18 +23  +29 +34
Тернопільська  +18 +23  +32 +37 Крим  +18 +23  +29 +34
Вінницька  +18 +23  +32 +37 Київ +21 +23 +31 +33

Укргiдрометцентр

18..23
32..37 18..23

29..34

18..23
29..34

18..23
34..39

18..23
29..34

Цього літа інженер-
конструктор кон-

структорського відділу 
ДП «А НТОНОВ» Андрій 
ЯЦЕНКО став чемпіоном 
України в класі кордових 
пілотажних моделей. А в 
червні посів перше міс-
це в цьому самому класі в 
межах етапу Кубка світу 
з авіамодельного спорту в 
місті Пуатьє (Франція). Ці 
перемоги не перші в його 
житті: щороку бере участь 
у змаганнях різних рівнів. 
На міжнародних змаган-
нях саморобні моделі лі-
таків презентують не всі 
спортсмени, більшість їх 
купують. Зробити само-
тужки авіамодель може 
лише авіаінженер. 

Авіамодельним спортом 
Андрій займається з шес-
ти років, на станцію «Юних 
техніків» його привів стар-
ший брат Юрій. Завдяки 
захопленню Андрій потра-
пив до КБ «АНТОНОВ». 
Авіамодельна лабораторія 
служить спортсменам під-
приємства понад 50 років. 
Багато з них стали чемпіо-
нами України, Європи, сві-

ту. Андрій Яценко розпо-
вів «УК» про стан авіамо-
дельного спорту в Україні 
і його значимість для авіа-
ційного розвитку держави.

УК Андрію, скільки треба 
часу і фінансів, щоб склас-
ти одну авіамодель?
— Виготовлення авіамо-
делі триває від трьох міся-
ців до півроку. Оскільки на 
змаганнях вона може роз-
битися, треба мати дві-три 
аналогічні машини. Плюс 
вартість пального. Економ-
лю за рахунок того, що ро-
блю все сам. 

УК Що потрібно для за-
нять цим видом спорту?
— Інтерес до авіації, праг-
нення щось робити своїми 
руками і гроші. 

УК Скільки коштів витра-
чаєте на участь у міжна-
родних змаганнях?
— З урахуванням вартості 
палива на авто та прожи-
вання в готелі в середньо-
му 50 євро за добу. Крім 
того, внесок за змагання, 
витрати на їжу. Керівни-

цтво ДП «АНТОНОВ» до-
помагає у фінансуванні, 
сприяє в організації поїз-
док на чемпіонати світу і 
Європи. 

УК Які перемоги пам’ят ні?
— Призові місця на чем-
піонатах світу та Європи, 
кубок чемпіонів у Лондо-
ні. Запам’яталася наша з 
братом участь у цікаво-
му чемпіонаті з авіамоде-
лювання у США. Перед 
чемпіонатом тут судді ви-
ставляють оцінки за красу 
побудови літака, за те, на-
скільки якісно він пофар-
бований. Про це ми дізна-
лися останньої хвилини, 
навіть не встигли обтерти 
модель від масла та від-
полірувати. Максималь-
на оцінка — 20 балів. Мо-
єму літаку дали 17 балів. 
Це дуже висока оцінка від 
суддів. 

УК Скільки людей займа-
ються авіамоделюванням 
в Україні?
— Тих, хто літає, до тисячі. 
Фахівців світового рівня — 
до 200 осіб за всіма класа-

ми авіамодель-
ного спорту. 
У змаганнях 
високого рів-

ня в Україні бе-
руть участь 20—30 

спортсменів у кож-
ному класі. 

УК А як оцінюєте стан 
авіамоделювання в кра-
їні?
— За часів СРСР для зна-
йомства молоді з технікою 
держава спрямовувала 
значні кошти, нині ж кіль-
кість технічних гуртків 
зменшилася. Якщо не від-
родити такі секції, через 
10—15 років у нас вирос-
туть технічно безграмотні 
люди. Раніше в районі Ни-
вок і Святошина було чо-
тири авіамодельні гуртки, 
два з них антоновські. Те-
пер жодного! Керівництво 
ДП «АНТОНОВ» працює 
над відродженням авіамо-
дельного гуртка в дитя-
чо-оздоровчому комплек-
сі «Антей». 

Мій друг японець, ко-
лишній головний інженер 
заводу «Хонда», розпові-
дав: коли 2000-го в Япо-
нії підрахували, що через 
15 років там буде дефі-
цит інженерів, то відкри-
ли тисячу(!) гуртків тех-
нічної творчості з викла-
дачами- інженерами. За 30 
кілометрів від французь-
кого міста Пуатьє розта-
шоване маленьке село, де 
живе мій знайомий, чемпі-
он Європи з авіамодельно-
го спорту. Там лише 20 бу-
динків, але є авіамодель-
ний гурток. Україні слід 
замислитися над своїм ін-
женерним майбутнім.

Вікторія КОВАЛЬОВА 
для «Урядового кур’єра»

Сто тисяч гривень 
за чемпіонський характер

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ВІДЗНАКА. Вінничанку Світлан у 
Тросюк, яка завоювала золоту ме-
даль у змаганнях з боротьби су-
мо на Х Всесвітніх іграх з неолімпій-
ських видів спорту, по прибутті додо-
му чекав приємний сюрприз. Керівни-
цтво Вінницької облдержадміністра-
ції привітало спортсменку з перемо-
гою і вручило їй сертифікат на суму 
100 тисяч гривень. Обласна влада та-
кож відзначила заслуженого тренера 
України з боротьби сумо Важі Даіау-
рі, який готує спортсменку. Від облас-
ної державної адміністрації тренеро-
ві вручили сертифікат на отримання 

грошової винагороди на суму 20 ти-
сяч гривень.

«Дуже багато залежить від спортс-
мена. У неї характер справжньої чемпі-
онки, завжди готова до складних спор-
тивних режимів і постійно працювала 
на результат», — сказав Важі Даіаурі.

Принагідно зауважимо, що по при-
бутті на Батьківщину переможницю 
першими привітала сім’я і вихованці 
рідної спортивної школи. 

«Рідні зустріли мене в аеропорту в 
Борисполі. А діти телефонували і запи-
тували, коли прийду в зал. Вони мене 
зустріли з кульками і квітами, а в очах 
були сльози!» — сказала Світлана Тро-
сюк, яка займається і тренерською ро-
ботою.

ДОСЬЄ «УК»
Андрій ЯЦЕНКО. Народив-

ся 1964 року в Кривому Ро-
зі. У 1982 році працював слю-
сарем на Південному гірни-
чо-збагачувальному комбіна-
ті. Після закінчення 1991 ро-
ку Харківського авіаційного 

інституту за спеціальністю 
«інженер» працює на 

ДП «АНТОНОВ» ін-
женером-конструк-
тором.

Майстер авіамодельного спорту 
Андрій Яценко: 

«Україна має 
замислитися 

над своїм 
інженерним 
майбутнім»

Вінничанка Світлана Тросюк 
виборола золоту медаль у змаганнях 
з боротьби сумо на Х Всесвітніх іграх 
з неолімпійських видів спорту
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