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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 2 серпня 2017 року
USD 2585.7073   EUR 3054.2375  RUB 4.3206  / AU 328630.47   AG 4328.47   PT 242539.34   PD 231162.23

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

ЧЕТВЕР, 3 СЕРПНЯ 2017 РОКУ №143 (6012)

ЦИФРА ДНЯ

Суд повернув
Межигір’я державі

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА. Столичний апеляційний господар-
ський суд за представленням прокуратури Києва ухвалив рішення
про визнання недійсними договорів, за якими 2007 року урядову
резиденцію «Межигір’я» було виведено з державної власності. Про
це повідомив Генпрокурор Юрій Луценко, зазначає Укрінформ.
Юрій Луценко вважає, що наступним кроком  у цій справі має стати
«судове рішення про відповідальність Януковича, Ставицького та
інших за незаконну оборудку диктатора».

Новину про повернення Межигір’я привітав Прем’єр-міністр Во-
лодимир Гройсман. «Справедливість відновлено — повертаємо на-
роду України те, що йому належить!» — написав він на своїй
сторінці у Фейсбуці. Нагадаємо, що ділянка, на якій розташовано
Межигір’я, займає 136 гектарів і колись була частиною державного
комплексу «Пуща-Водиця». Але 2007 року уряд Віктора Януковича
провів процедуру відчуження резиденції. Через ланцюжок посеред-
ників усі активи на її території купила комерційна компанія. Відчу-
ження урядової резиденції відбулося з порушенням законодавства. 

ЦИТАТА ДНЯ

Рекс ТІЛЛеРсОН:
«Ми завжди були

послідовними в наших
меседжах Росії. 

Мінські домовленості 
має бути виконано. 
Інших варіантів для
розв’язання ситуації 

із санкціями бути 
не може». 

Держсекретар США про те, за яких умов Вашингтон
погодиться на зняття з Росії економічних санкцій
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Проблеми
прифронтових аграріїв

АПК. Поблизу зони бойових дій на сході України місцеві селяни
потерпають від втрати звичних ринків збуту і переробних
потужностей, засилля криміналізованих перекупників

60 928 вступників
отримали цього року рекомендації 

до зарахування на бюджетні місця в
українських вищих навчальних закладах

Сержантська личка набирає ваги
РЕФОРМИ ЗСУ. В українській армії очікують на нововведення, пов’язані із запровадженням
нової лінійки звань

Ольга ПРОКОПЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

Як пояснили в Генеральному
штабі, цей крок наблизить

ЗСУ до стандартів НАТО у
сфері управління військами.

Тож зміняться функції сержан-
тів і старшин. Хтось вважає го-
ловним в армії генеральське
звання, але всі усвідомлюють,
що кістяк збройних сил стано-
вить сержантський корпус. Це
ті військовослужбовці, роль

яких на перший погляд непо-
мітна. Хибність цієї думки вирі-
шили нарешті виправити і
надати більшої ваги військово -
службовцям сержантської лан-
ки. За рахунок збільшення
кількості сержантських посад

планують провести перерозпо-
діл обов’язків у підрозділах,
змінити посади, які досі обійма-
ли офіцери.

Як пояснив головний старши-
на ЗСУ — начальник управлін-
ня по роботі з сержантським

складом Генерального штабу
ЗСУ старший прапорщик Олек-
сандр Косинський, в україн-
ській армії до 2020 року
сформують сержант-
ський корпус рівня країн
НАТО. 4
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З ПЕРШИХ ВУСТ

Про роботу Військової прокуратури
Західного регіону та про
обнадійливі результати боротьби з
корупцією в інтерв’ю розповів
підполковник юстиції Євген Білоус2

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Українська сторона готує
міжнародний судовий позов проти
Росії щодо збитків, яких завдасть
вітчизняному судноплавству
будівництво Керченського мосту 
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Інформація
про виконання бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України  

на випадок безробіття на 2016 рік
Бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд)  на 

2016 рік затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06.07.2016 № 414.
Звіт про виконання  бюджету  Фонду  затверджено правлінням  Фонду 21 липня 2017 року.
Публічне представлення звіту про виконання бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування 

України на випадок безробіття на 2016 рік відбудеться 18.08.2017 о 16:00 у приміщенні Міністерства соціальної політики України 
за адресою: вул. Еспланадна, 8/10, к. 1907. 

Державна служба зайнятості
(Центральний апарат)

Звіт про виконання бюджету Фонду  
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на 2016 рік

№ з/п Назва статей Затверджено 
(тис. грн.)

Виконання  
(тис. грн.)

% 
виконання

1. Залишок коштів на початок року 353 508,5 353 923,2 100,1
2. Доходи поточного року — всього: 8 311 020,4 8 374 803,2 100,8

з них:
2.1. Страхові внески 8 280 219,0 8 333 821,7 100,6
2.2. Інші надходження 30 414,5 40 723,0 133,9
2.3. Кошти Державного бюджету на соціальний захист працівників, що  

вивільняються у зв’язку з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС 386,9 258,5 66,8

3. Усього доходів (разом із залишком коштів на початок року) 8 664 528,9 8 728 726,4 100,7
4. Усього видатків 8 573 517,6 8 302 462,3 96,8
4.1. Матеріальне забезпечення та соціальні послуги — усього: 7 155 485,9 6 931 663,2 96,9
4.1.1. Допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата  

для організації безробітним підприємницької діяльності 6 662 027,2 6 542 685,4 98,2

4.1.2. Допомога на поховання 1 923,7 1 707,8 88,8
4.1.3. Комісійна винагорода банкам за здійснення виплат матеріального  

забезпечення 483,4 188,6 39,0

4.1.4. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації  228 819,2 181 706,7 79,4
4.1.5. Видача ваучерів для підвищення конкурентоспроможності деяких  

категорій громадян 14 631,2 8 852,5 60,5

4.1.6 Організація громадських робіт 76 949,3 69 297,6 90,1
4.1.7. Працевлаштування безробітних шляхом надання дотацій роботодавцям* 2 257,4 905,3 40,1
4.1.8. Компенсація єдиного внеску роботодавцям 63 545,6 55 098,4 86,7
4.1.9. Інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані  з працевлаштуванням  

та їх забезпечення 47 134,0 43 514,7 92,3

4.1.10. Профорієнтація та її забезпечення 4 258,9 2 798,4 65,7
4.1.11. Профілактика настання страхових випадків, допомога по частковому  

безробіттю 10 181,1 2 556,9 25,1

4.1.12. Здійснення заходів відповідно до статті 241 Закону України  
«Про зайнятість населення» 43 274,9 22 350,9 51,6

4.2. Розвиток та супроводження Єдиної інформаційно-аналітичної системи 
державної служби зайнятості 95 345,0 94 803,5 99,4

4.3. Відшкодування Пенсійному фонду витрат на виплату достроково  
призначеної пенсії ** 10 448,6 6 715,8 64,3

4.4. Утримання та забезпечення діяльності  державної служби  
зайнятості, Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості,  
управління Фондом — усього:

1 275 833,2 1 245 283,1 97,6

4.4.1. Утримання державної служби зайнятості 1 254 553,2 1 226 373,5 97,8
4.4.2. Утримання Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості 20 509,9 18 279,2 89,1
4.4.3. Забезпечення поточної діяльності правління Фонду 107,0 56,9 53,2
4.4.4. Підвищення кваліфікації працівників державної служби зайнятості 398,1 308,9 77,6
4.4.5. Забезпечення міжнародного співробітництва 265,0 264,6 99,8
4.5. Створення умов прийому та надання соціальних послуг 36 404,9 23 996,7 65,9
5. Залишок коштів на кінець року (з урахуванням необхідності  

забезпечення резерву) 91 011,3 426 264,1

5.1. в тому числі резерв Фонду 91 011,3 91 011,3
* витрати за  договорами, укладеними відповідно до законів України «Про загальнообов’язкове державне соціальне  
страхування на випадок безробіття» у редакції, що діяла до 1 січня 2013 року;
** витрати на виплату пенсії, достроково призначеної відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» у редакції,  
що діяла до 1 січня 2015 року.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) по-
відомляє Кондрат’єва Ігоря Олександровича, що 14 
вересня 2017 року о 08.30 годині відбудеться слу-
хання цивільної справи №182/1642/17 (проваджен-
ня 2/0182/2111/2017 року) за позовом Кондрат’євої 
Катерини Вячеславівни до Кондрат’єва Ігоря Олек-
сандровича про розірвання шлюбу під головуван-
ням судді Нікопольського міськрайонного суду Ко-
беляцької-Шаховал І.О.

Гребінківський районний суд Полтавської області викли-
кає Сергієнка Миколу Івановича, 30.06.1960 р.н., як співвід-
повідача (останнє відоме місце проживання: с. Сербинівка 
Гребінківського району Полтавської області) у справі за по-
зовом Тимко Наталії Іванівни до Сергієнка Миколи Іванови-
ча, виконавчого комітету Сербинівської сільської ради Гре-
бінківського району Полтавської області про визнання права 
на земельну частку (пай) в порядку спадкування.

Судове засідання відбудеться о 09.00 год. 8 серпня 2017 
року в приміщенні суду за адресою: Полтавська область, м. 
Гребінка, вул. Ярослава Мудрого, 4, зал засідань № 4.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки справу буде роз-
глянуто за вашої відсутності.

Суддя Л.М. Федорак
Харківський районний суд Харківської області викликає 

Бондаренка Костянтина Володимировича, який зареєстрова-
ний за адресою: м. Харків, вул. М.Жукова, 27/5, мешкає за 
адресою: Харківська область, Харківський район, с. Хролі, 
вул. Садова, 1/86, у судове засідання як відповідача по цивіль-
ній справі за позовом Бондаренко Анастасії Борисівни до Бон-
даренка Костянтина Володимировича про розірвання шлюбу, 
яке призначене на 7 серпня 2017 року о 12 годині 30 хвилин 
у приміщенні Харківського районного суду Харківської облас-
ті за адресою: Харківська область, Харківський район, селище 
Покотилівка, вул. Сковороди, 18. У разі вашої неявки в судо-
ве засідання, неповідомлення про причини неявки справа бу-
де розглянута заочно за відсутності відповідача.

Суддя Н.Л. Панас
Рокитнівський районний суд Рівненської 

області викликає в судове засідання Ліско-
вець Саманту Вікторівну (останнє місце реє-
страції: смт Рокитне, вул. Пролетарська, 17 
Рівненської області) як відповідачку в цивіль-
ній справі за позовом AT «Укрексімбанк» в 
особі філії в м. Рівному до Лісковець Саман-
ти Вікторівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 14 годи-
ні 00 хвилин 7 серпня 2017 року в приміщен-
ні Рокитнівського районного суду Рівненської 
області за адресою: смт Рокитне, вул. Радян-
ська, 14 Рокитнівського району Рівненської 
області.

Суддя Комзюк А.Ф.

Старший слідчий в 0ВС УСБУ в Чернівецькій об-
ласті Гризунов Г.В. повідомляє підозрюваного Кни-
шова Костянтина Олександровича, м. Дружківка 
Донецької області, вул. Космонавтів, 27, кв. 22, про 
відкриття матеріалів кримінального провадження 
№22017260000000042, викликає на 07.08.2017р. о 
10 год. 00 хв. у СВ УСБУ в Чернівецькій обл., м. Чер-
нівці, вул. Шевченка, 1а, для здійснення процесу-
альних дій, надання доступу та ознайомлення з ма-
теріалами провадження.

Апеляційний суд Київської області (м. Київ, вул. Во-
лодимирська, 15) викликає в судове засідання Романо-
ва Сергія Анатолійовича, Романова Дмитра Ігоровича, Ро-
манову Тетяну Миколаївну, Романову Катерину Юріївну на 
09:45 год. 10.08.2017 року для участі у розгляді справи за 
апеляційною скаргою Романова Дмитра Ігоровича на рі-
шення Обухівського районного суду Київської області від 
19 квітня 2017 року в справі за позовом Товариства з об-
меженою відповідальністю «Євроцентргруп» до Романо-
ва Сергія Анатолійовича, Романова Дмитра Ігоровича, Ро-
манової Тетяни Миколаївни, Романової Катерини Юріївни 
про усунення перешкод у здійсненні права користування 
нерухомим майном.

Суддя А.С. Сержанюк
Уманський міськрайонний суд Черкаської обл. (адреса су-

ду: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Коломенська, 18) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться  
03.08.2017 о 12:00 до Ткаченко Борис Васильович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 20383, Черкаська обл., Уманський р-н, 
с. Городниця, вул. Шевченка, буд. 52) справа № 705/1030/17, 
суддя Мазуренко Ю. 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.

Оголошення щодо продажу активів (майна) 
ПАТ «ВБР»

Номер лота: Q81317b13701 
Короткий опис активів (май-
на) в лоті:

 Права вимоги за кредитними дого-
ворами та договорами забезпечення 
виконання зобов’язань

Електронна адреса для досту-
пу до відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону:

18.08.2017 

Час проведення відкритих 
торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

Точний час початку проведення від-
критих торгів (аукціону)/  
електронного аукціону по кожному 
лоту вказується на веб-сайті http://
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лоту:  http://torgi.fg.gov.ua/140482 

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 4 Закону України «Про поводження  

з радіоактивними відходами» щодо удосконалення механізму 
фінансування поводження з радіоактивними відходами

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Статтю 4 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 

27, ст. 198; 2008 р., № 52, ст. 394; 2011 р., № 23, ст. 160, № 29, ст. 272) викласти в такій редакції:
«Стаття 4.  Фінансове забезпечення діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами
Видатки на фінансове забезпечення діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами щороку передбача-

ються у Державному бюджеті України.
У складі спеціального фонду Державного бюджету України створюється Державний фонд поводження з радіоактив-

ними відходами (далі – Фонд).
Дохідна частина Фонду формується за рахунок коштів, які надходять від екологічного податку, що справляється за 

утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх ви-
робниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, а також інших надходжень, не заборонених зако-
нодавством.

Кошти Фонду спрямовуються на реалізацію бюджетних програм, у межах яких виконуються роботи та здійснюються захо-
ди з проектування, будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації, зняття з експлуатації або закриття об’єктів, призначе-
них для поводження з радіоактивними відходами, які передані ліцензіатами у власність держави, включаючи сховища для дов-
готривалого зберігання чи захоронення радіоактивних відходів, які утворилися після переробки відпрацьованого ядерного па-
лива українських атомних електростанцій, та здійснюються інші заходи, пов’язані з поводженням з радіоактивними відходами, 
які передані ліцензіатами у власність держави. Спрямування коштів Фонду на реалізацію таких бюджетних програм здійсню-
ється за поданням Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи і погодженням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Ставки та порядок обчислення екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включа-
ючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад визначений особливими 
умовами ліцензії строк, встановлюються Податковим кодексом України. Порядок використання коштів Фонду встанов-
люється Кабінетом Міністрів України.

Головним розпорядником коштів Фонду є центральний орган виконавчої влади, що здійснює державне управління у 
сфері поводження з радіоактивними відходами.

Держава в установленому Кабінетом Міністрів України порядку надає суб’єктам діяльності у сфері використання ядер-
ної енергії, які сплачують екологічний податок, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже 
накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умо-
вами ліцензії строк, гарантії щодо прийняття без додаткової оплати на зберігання чи захоронення всього обсягу радіоак-
тивних відходів, утворених під час провадження діяльності таких суб’єктів».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року.
2. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2018 року:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-право-

вих актів у відповідність із цим Законом.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ 
11 липня 2017 року 
№ 2124-VIII

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

удосконалення механізму фінансового забезпечення поводження  
з радіоактивними відходами

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:

1. Доповнити статтею 243 такого змісту:
«Стаття 243. Державний фонд поводження з радіоактивними відходами
1. Державний фонд поводження з радіоактивними відходами створюється у складі спеціального фонду Державно-

го бюджету України.
2. Джерелами формування Державного фонду поводження з радіоактивними відходами є:
1) надходження, визначені пунктом 74 частини третьої статті 29 цього Кодексу;
2) інші надходження, передбачені законодавством.
3. Кошти Державного фонду поводження з радіоактивними відходами спрямовуються на фінансове забезпечення бю-

джетних програм, у межах яких виконуються роботи з проектування, будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації, 
зняття з експлуатації або закриття об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які передані лі-
цензіатами у власність держави, включаючи сховища для довготривалого зберігання/захоронення радіоактивних відхо-
дів, які утворилися після переробки відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій, та здійсню-
ються інші заходи, пов’язані з поводженням з радіоактивними відходами, які передані ліцензіатами у власність держави.

4. Порядок використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами встановлюється Кабі-
нетом Міністрів України».

2. У статті 29:
1) у пункті 161 частини другої слова «до загального фонду» замінити словами «до спеціального фонду»;
2) частину третю доповнити пунктом 74 такого змісту:
«74) екологічний податок, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або за 

тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк».
3. Частину четверту статті 30 доповнити пунктом 22 такого змісту:
«22) заходи, визначені частиною третьою статті 243 цього Кодексу (за рахунок джерел, визначених пунктом 74 части-

ни третьої статті 29 цього Кодексу)».
4. Перше речення частини другої статті 59 після слів «інформація про використання коштів державного фонду регіо-

нального розвитку» доповнити словами «інформація про використання коштів Державного фонду поводження з радіо-
активними відходами».

5. Частину другу статті 61 доповнити пунктом 83 такого змісту:
«83) звіт про використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами».
II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року.

Президент України П.ПОРОШЕНКО
м. Київ 
11 липня 2017 року 
№ 2125-VIII

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України  
«Про охорону культурної спадщини»  

щодо визначення поняття «пам’ятка культурної спадщини»
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до Закону України «Про охорону культурної спадщини» (Відомості Верховної Ради України, 

2000 р., № 39, ст. 333; 2005 р., № 5, ст. 114; 2009 р., № 8, ст. 105; 2011 р., № 4, ст. 22, № 32, ст. 316) такі зміни:
абзац шостий статті 1 викласти в такій редакції:
«пам’ятка культурної спадщини (далі – пам’ятка) – об’єкт культурної спадщини, який занесено до Дер-

жавного реєстру нерухомих пам’яток України, або об’єкт культурної спадщини, який взято на державний об-
лік відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності цим Законом, до вирішення питання про 
включення (невключення) об’єкта культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток Укра-
їни»;

третє речення частини першої статті 13 виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ 
25 травня 2017 року 
№ 2073-VIII
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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 
Окружний адміністративний суд міста Києва (01051, м. 

Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корпус 1) цією повісткою ви-
кликає Офшорну компанію «Магнолія Ассоушіейтс Лімі-
тед» (Британські Віргінські Острови, MAGNOLIA ASSOCIATES 
LTD., British Virgin Islands) у суд для участі в судовому засі-
данні по справі № 826/14660/16 за позовом Лосєвої Гали-
ни Іванівни до Департаменту державної реєстрації та нота-
ріату Міністерства юстиції України, Державного реєстрато-
ра прав на нерухоме майно Кендзьори Вікторії Ярославівни 
Департаменту з питань реєстрації Виконавчого органу Київ-
ської міської ради (Київської міської держаної адміністрації), 
третя особа Офшорна компанія «Магнолія Ассоушіейтс Лімі-
тед» (Британські Віргінські Острови, MAGNOLIA ASSOCIATES 
LTD., British Virgin Islands) про визнання протиправним та 
скасування рішення, зобов’язання вчинити дії.

Судове засідання відбудеться 16.08.2017 р. об 11.40 год. 
за адресою: м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корпус 1, зал 
судового засідання № 7.

Адресат викликається до суду для участі в судовому засі-
данні у процесуальному статусі Third person.

Окружний адміністративний суд міста Києва пропонує 
Адресату подати суду в судове засідання всі наявні та рані-
ше не подані докази.

Окружний адміністративний суд міста Києва зобов’язує 
Адресата повідомити суд про наявність поважних причин не-
можливості прибуття до суду у разі їх наявності.

Окружний адміністративний суд міста Києва роз’яснює, 
що наслідками неприбуття Адресата до суду в судове засі-
дання являються відповідно до ст.ст. 128, 129 Кодексу ад-
міністративного судочинства України відкладення розгляду 
справи, залишення позовної заяви без розгляду (у разі по-
вторного неприбуття позивача), вирішення справи на під-
ставі наявних у ній доказів (у разі неприбуття відповідача – 
суб’єкта владних повноважень), привід (у разі неприбуття 
свідка, експерта, спеціаліста).

Окружний адміністративний суд міста Києва зобов’язує 
особу, яка одержала цю повістку в зв’язку з відсутністю 
Адресата, за першою можливістю вручити цю повістку Адре-
сату. 

Суддя Вєкуа Н.Г.

SUMMONS LETTER
County Administrative Court in Kyiv city (01051, city of Kyiv, 

8 Petra Bolbochana Str., block 1) does hereof vouch the offshore 
company MAGNOLIA ASSOCIATES LTD., British Virgin Islands, 
to take part in a court session in case No. 826/14660/16 at the 
suit of Mrs. Losieva Halyna Ivanivna to the Department of State 
Registration and Notariat of the Ministry of Justice of Ukraine, 
to Mrs. Kendziora Viktoriia Yaroslavivna, a state registrar of 
ownership rights to immovable property, to the Registration 
Department of the Executive Body of Kyiv Municipal Council 
(Kyiv Municipal State Administration), the third person the 
offshore company MAGNOLIA ASSOCIATES LTD., British Virgin 
Islands, to declare illegitimate and to cancel the decision, the 
liability to do actions.

The court session will be held on 16/08/2017 at 11.40 a.m. 
at the address: city of Kyiv, 8 Petra Bolbochana Str., block 1, 
court room No.7.

The Addressee is vouched to the court to take part in a court 
session as the Third person.

The County Administrative Court in Kyiv City offers the 
Addressee to give available and not given earlier evidences.

The County Administrative Court in Kyiv City binds the 
Addressee to inform the Court on excuse for nonappearance in 
court, if available.

The County Administrative Court in Kyiv City explains that the 
consequences of non-arrival of the Addressee to a court session, 
according to articles 128, 129 of the Administrative Procedure 
Rules of Ukraine, are adjournal of hearing, consideration of 
statement of claim to be declined (in case of repeated non-arrival 
of claimant), solution of case on grounds of available evidences 
(in case of non-arrival of respondent – subject of authoritative 
powers), bringing to court (in case of non-arrival of a witness, 
an expert, a specialist).

The County Administrative Court in Kyiv City binds the person 
who received this summons letter because of absence of the 
Addressee, to give this summons letter to the Addressee as soon 
as possible.

Judge Viekua N.H.

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА»
на електронному торговельному майданчику ТОВАРНА БІРЖА «Універсальна товарно-сировинна біржа»
Номер лота: Q83063b13734
Коротка назва лота/номер кредитного договору: Право вимоги за кредитним договором № 56/07U

Місце проведення аукціону: www.prozorro.sale
Дата проведення аукціону: Перші  відкриті торги (аукціон) – 21.08.2017 

Другі  відкриті торги (аукціон) – 06.09.2017
Треті  відкриті торги (аукціон) – 20.09.2017
Четверті  відкриті   торги (аукціон) – 04.10.2017
П’яті відкриті торги (аукціон) – 19.10.2017
Шості відкриті торги (аукціон) – 02.11.2017 
Сьомі відкриті торги (аукціон) – 16.11.2017 
Восьмі відкриті торги (аукціон) – 30.11.2017 

Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту 
вказується на веб-сайтах організаторів торгів (http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale)

Детальна інформація по лоту 
(параметри, забезпечення, початкова ціна, 
правила участі в аукціоні):

Посилання на оголошення про проведення аукціону,  
розміщене на веб-сайті Фонду
http://torgi.fg.gov.ua/140714

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідачів по спра-
ві № 409/1231/17 за позовом ПАТ «Державний ощад-
ний банк України» в особі філії – Луганського облас-
ного управління AT «Ощадбанк» до Бондаренка Дми-
тра Віталійовича та Бондаренко Крістіни Вікторівни 
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 30.10.2017 року об 
11.00 год. (резервна дата на 02.11.2017 року об 11.00 
год.) у залі суду за адресою: Луганська область, смт 
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликаються відповідачі: Бондаренко Дмитро Ві-
талійович, адреса: Луганська область, м. Луганськ, 
вул. Квітки-Основ’яненка, буд. 4;

Бондаренко Крістіна Вікторівна, адреса: Луганська 
область, м. Луганськ, вул. Coвєтская, буд. 90, кв. 46.

У випадку неявки відповідачів справу буде розгля-
нуто за їньої відсутності за наявними доказами.

Суддя Третяк О.Г.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідачів по спра-
ві № 409/1194/17 за позовом ПАТ «Державний ощад-
ний банк України» в особі філії – Луганського облас-
ного управління АТ «Ощадбанк» до Єфремова Ан-
дрія Валерійовича та Кулікової Тетяни Юріївни про 
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 23.10.2017 року о 
16.00 год. (резервна дата 26.10.2017 р. о 16.00 год.) 
у залі суду за адресою: Луганська область, смт Біло-
куракине, пл. Шевченка, 2.

Викликаються Єфремов Андрій Валерійович, 
останнє місце реєстрації: м. Луганськ, смт Ювілей-
не, кв-л Корольова, буд. 4, кв. 85, та Кулікова Тетяна 
Юріївна, останнє місце реєстрації: м. Луганськ, вул. 
Оборонна, буд. 1Г.

У випадку неявки відповідачів справу буде розгля-
нуто за їхньої відсутності за наявними доказами.

Суддя Третяк О.Г.
Артемівський міськрайонний суд Донецької об-

ласті (84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Ми-
ру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ 
«Державний ощадний банк України» до Чайки Рома-
на Володимировича про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі викликається до суду (м. Бах-
мут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 315) для 
участі у розгляді справи по суті: Чайка Роман Воло-
димирович, 02.03.1982 р.н. (останнє місце мешкан-
ня: вул. Першотравнева, 4, с. Новогригорівка, Бах-
мутський район, Донецька область, місце реєстра-
ції невідоме) на 11 серпня 2017 року о 09 годині 45 
хвилин.

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

Суддя Радченко Л.А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Ми-
ру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ 
«Державний ощадний банк України» до Молошної 
Тетяни Вікторівни, Молошної Любові Василівни про 
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі по справі викликаються до суду  
(м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 315) 
для участі у розгляді справи по суті: Молошна Тетяна 
Вікторівна, 17.11.1983 р.н., та Молошна Любов Ва-
силівна, 31.03.1954 р.н. (останнє місце мешкання: 
86450, Донецька область, с. К.Марксово, вул. Гонча-
рова, 10/1, місце реєстрації невідоме) на 10 серпня 
2017 року о 09 годині 00 хвилин.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбут-
тя, відповідачі повинні повідомити суд про причину 
неявки, інакше справа буде розглянута у їхню відсут-
ність.

Суддя Радченко Л.А.

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

цької області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, 
тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне провадження 
№ 22014080000000061 (справа № 1-кп/243/190/2017) за об-
винуваченням Новікова Володимира Миколайовича за ч. 1 ст. 
258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинувачено-
го Новікова Володимира Миколайовича, який зареєстрований 
за адресою: вул. Космічна, б. 124, кв. 15, м. Запоріжжя Запо-
різької області, у судове засідання, яке відбудеться 11 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 Доне-

цької області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, 
тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне провадження № 
42015050000000443 (справа № 1-кп/243/48/2017) за обвинува-
ченням Морозова Павла Павловича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого 
Морозова Павла Павловича, який зареєстрований за адресою: 
вул. Жукова, б. 18, кв. 35, м. Горлівка Донецької області, у судо-
ве засідання, яке відбудеться 11 серпня 2017 року о 13.15 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
Сєвєродонецький міський суд Луганської області 

повідомляє про ухвалення заочного рішення від 17 
липня 2017 року по справі № 428/4564/17 за позо-
вом Державного підприємства «Сєвєродонецька те-
плоелектроцентраль» до Бузовського Івана Микола-
йовича, відоме місце проживання: проспект Гвардій-
ський, будинок № 53, квартира № 1, 2, м. Сєвєродо-
нецьк, Луганська область, про стягнення заборгова-
ності з оплати послуг з централізованого опалення, 
інфляційних нарахувань та трьох процентів річних.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що 
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, по-
даною протягом десяти днів з дня отримання його 
копії. У разі залишення заяви про перегляд заочного 
рішення без задоволення заочне рішення може бути 
оскаржене відповідачем в загальному порядку.

Суддя Т.С. Журавель

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 426/8736/2016-к стосовно Сурженка Михайла Вікторовича, 
29.08.1964 року народження, обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здій-
снювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, пе-
редбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Суржен-
ко Михайло Вікторович зареєстрований за адресою: Луган-
ська область, м. Луганськ, кв-л 50-річчя Жовтня, б. 26, кв. 10.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Сурженка Михайла 
Вікторовича у підготовче судове засідання, яке розглядається 
в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 
7 серпня 2017 року о 10.30 годині в залі судових засідань Сва-
тівського районного суду Луганської області за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голову-
ючої судді Половинки В.О., суддів: Попової О.М., Осіпенко Л.М.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 426/8742/2016-к стосовно Божича Дмитра Вікторовича, 
05.02.1980 року народження, обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 
КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове роз-
слідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. 
Обвинувачений Божич Дмитро Вікторович зареєстрований за 
адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв-л Молодіжний, 
б. 18, кв. 314.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Божича Дмитра Ві-
кторовича у підготовче судове засідання, яке розглядається в 
порядку спеціального судового провадження та відбудеться 9 
серпня 2017 року о 10.30 годині в залі судових засідань Сва-
тівського районного суду Луганської області за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голову-
ючої судді Половинки В.О., суддів: Попової О.М., Скрипника C.M.

Лисичанський міський суд Луганської області викликає 
як відповідачів: представника Алчевської міської ради Лу-
ганської області (місцезнаходження: Луганська обл., м. Ал-
чевськ, вул. Леніна, 48), Демодченко Лідію Тимофіївну, 
12.04.1942 р.н. (місце проживання: Луганська обл., м. Ал-
чевськ, провулок Димитрова, 6) за позовом Майорової Єли-
завети Федорівни до Алчевської міської ради, Демодченко 
Лідії Тимофіївни про визнання права власності на спадко-
ве майно, третя особа: Новокаховська державна нотаріальна 
контора, в судове засідання, що відбудеться 8 серпня 2017 
року о 13.00 год. у приміщенні суду за адресою: м. Лиси-
чанськ Луганської обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2.

До розгляду цивільної справи відповідачу пропонується 
надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі 
наявні докази по справі.

У разі неявки відповідача в судове засідання, справу буде 
розглянуто на підставі наданих суду документів, відповідно 
до ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л.Б. Чернобривко
Білокуракинський районний суд Луганської облас-

ті викликає в судове засідання відповідачів по справі  
№ 409/461/17 за позовом ПАТ «Державний ощадний банк 
України» в особі філії – Луганського обласного управління 
AT «Ощадбанк» до Войченка Сергія Степановича, Фукс Оль-
ги Євгенівни, Пугачової Тетяни Валеріївни про стягнення за-
боргованості за договором про іпотечний кредит.

Судове засідання відбудеться 23.10.2017 року о 08.00 год. 
(резервна дата на 26.10.2017 року о 08.00 год.) у залі суду 
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шев-
ченка, 2.

Викликаються відповідачі: Войченко Сергій Степано-
вич, адреса: Луганська область, м. Луганськ, кв-л Гайово-
го, 21/13; Фукс Ольга Євгенівна, адреса: Луганська область, 
м. Луганськ, кв-л 50 років Октября, 38/39; Пугачова Тетяна 
Валеріївна, адреса: Луганська область, м. Луганськ, вул. Ла-
зо, 67.

У випадку неявки відповідачів справу буде розглянуто за 
їхньої відсутності за наявними доказами.

Суддя Третяк О.Г.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідачів по 
справі № 409/1232/17 за позовом ПАТ «Державний 
ощадний банк України» в особі філії – Лугансько-
го обласного управління AT «Ощадбанк» до Бонда-
ренко Тетяни Іванівни, Бондаренка Ігоря Юрійовича 
та Бородіна Івана Олексійовича про стягнення за-
боргованості.

Судове засідання відбудеться 23.10.2017 року о 
15.00 год. (резервна дата на 26.10.2017 року о 15.00 
год.) у залі суду за адресою: Луганська область, смт 
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликаються відповідачі: Бондаренко Тетяна 
Іванівна, адреса: Луганська область, м. Луганськ, 
вул. Лермонтова, 89; Бондаренко Ігор Юрійович, 
адреса: Луганська область, м. Луганськ, вул. Лер-
монтова, 89.

У випадку неявки відповідачів справу буде розгля-
нуто за їхньої відсутності за наявними доказами.

Суддя Третяк О.Г.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідо-
мляє мешканцям міста Кадіївки (Стаханова) Луганської об-
ласті про ухвалення заочних рішень за позовами Публічного 
акціонерного товариства «Державний ощадний банк Украї-
ни» в особі філії – Луганського обласного управління Акці-
онерного товариства «Ощадбанк» про стягнення заборгова-
ності по справах:

рішення від 13.05.2017 р. по справі 428/3092/17 до Шуль-
женка Володимира Івановича, Шульженко Любові Володи-
мирівни,

рішення від 16.05.2017 р. по справі 428/2621/17 до Сам-
чика Антона Володимировича, Меркулова Леоніда Олексійо-
вича, Меркулової Олени Петрівни,

рішення від 15.05.2017 р. по справі 428/3519/17 до Шин-
карьової Юлії Володимирівни, Шинкарьова Євгена Віталійо-
вича, Гусака Василя Євгеновича.

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

Суддя Д.Б. Баронін

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинуваченого Запорожця Петра Петровича, 
11.01.1950 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севас-
топольська, 17а) у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 10 серпня 2017 року о 17 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, зал 
№ 5, каб. 28, під головуванням судді Павленко О.О.

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

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викли-
кає відповідача Колесніченка Максима Сергійовича в судове засідання 
на 7 серпня 2017 року о 15 год. 00 хв. по цивільній справі за позовом 
Колесніченко Вікторії Олександрівни до Колесніченка Максима Сергі-
йовича про надання дозволу на багаторазовий в’їзд та виїзд за межі 
України неповнолітньої дитини без згоди батька, у залі судових засі-
дань Сватівського районного суду Луганської області.

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

Суддя В.О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викли-
кає представника Краснодонської міської ради Луганської області як 
відповідача в судове засідання по цивільній справі № 426/8415/17 за 
позовом Кравченко Любові Єгорівни до Краснодонської міської ради 
Луганської області про визначення додаткового строку, достатнього 
для подання заяви про прийняття спадщини, що відбудеться 10 серп-
ня 2017 року о 15.30 год.

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

Суддя В.О. Половинка

Лисичанський міський суд Луганської області викликає як відповідача: 
Предава Романа Борисовича, 22.07.1981 р.н. (відоме місце реєстрації: вул. 
Леніна, буд. 45, кв. 90, м. Алчевськ Луганської області) за позовом Предава 
Алевтини Володимирівни про розірвання шлюбу в судове засідання, що від-
будеться 7 серпня 2017 року об 11.30 год. у приміщенні суду за адресою: м. 
Лисичанськ Луганської обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал №2.

До розгляду цивільної справи відповідачу пропонується надати суду пись-
мові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У разі неявки відповідача в судове засідання, справу буде розглянуто на 
підставі наданих суду документів, відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л.Б. Чернобривко
Тальнівський районний суд Черкаської області викликає як відпові-

дача Марцияша Миколу Богдановича, 24.03.1977 року народження, в 
судове засідання по справі № 704/714/17 за позовом Жарун Валентини 
Олександрівни до Марцияша Миколи Богдановича про стягнення алі-
ментів на дітей, яке призначено на 28.08.2017 року о 09 годині 00 хви-
лин у приміщенні суду за адресою: Черкаська обл., м. Тальне, вул. Со-
борна, 42, під головуванням судді Фролова О.Л.

У разі неявки відповідача в судове засідання, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням і по справі буде винесено рішення.

У разі неявки в судове засідання з поважної причини відповідач 
зобов’язаний повідомити суд про неявку та її причину.

Фастівський міськрайонний суд Київської області викликає в судо-
ве засідання Федосенко Ірину Дмитрівну як відповідачку по цивільній 
справі № 381/2287/17 за позовом Федосенка Андрія Миколайовича до 
Федосенко Ірини Дмитрівни про визнання права власності на спадко-
ве майно.

Справа до розгляду в судовому засіданні призначена на 14 серп-
ня 2017 року о 09 год. 30 хв. за адресою: Київська область, м. Фас-
тів, вул. Івана Ступака, 25, каб. 16. Явка відповідачки в судове засідан-
ня обов’язкова. 

Головуючий суддя Чернишова Є.Ю.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області (м. Ні-

кополь, вул. Шевченка, 201) повідомляє Каряку Світлану Миколаївну, 

що 10 серпня 2017 року о 10.00 годині відбудеться слухання цивіль-

ної справи №182/3884/17 (провадження 2/0182/2961/2017 року) за по-

зовом Каряки Миколи Вячеславовича до Каряки Світлани Миколаївни 

про розірвання шлюбу під головуванням судді Нікопольського міськра-

йонного суду Кобеляцької-Шаховал І.О.
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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 провадження

В провадженні Сватівського районного суду Лу-
ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 426/342/2016-к стосовно Іванушкіна Сер-
гія Сергійовича, 12.05.1965 року народження, обви-
нуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст. 
109 ч. 1, ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України, по яко-
му здійснювалось спеціальне досудове розслідуван-
ня в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. 
Обвинувачений Іванушкін Сергій Сергійович, зареє-
стрований за адресою: Луганська область, смт Ста-
ниця Луганська, вул. Шевченка, б. 96.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Іванушкіна Сергія Сергійовича у підготовче судове 
засідання, яке розглядається в порядку спеціального 
судового провадження та відбудеться 9 серпня 2017 
року о 10.00 годині в залі судових засідань Сватів-
ського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у скла-
ді головуючої судді Половинки В.О., суддів: Юрченко 
C.O., Попової О.М.

Інформація щодо здійснення спеціального  
судового провадження та повістка  

про виклик обвинуваченого 
Колегією суддів Сватівського районного суду Лу-

ганської області 21 червня 2016 року постановлено 
ухвалу про здійснення спеціального судового прова-
дження відносно Дробота Олександра Миколайови-
ча, 21.04.1960 року народження, обвинуваченого у 
вчиненні злочину, передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 110 
ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України за кримінальним про-
вадженням № 426/18/2016-к.

На підставі ст.ст. 297-5, 314, 323 КПК України, Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
обвинуваченого Дробота Олександра Миколайови-
ча, який проживає за адресою: Луганська область,  
м. Луганськ, вул. Комунальна, буд. 75, кв. 50, у судо-
ве засідання, яке буде проводитися в порядку спе-
ціального судового провадження та відбудеться 9 
серпня 2017 року об 11.00 годині в залі судових за-
сідань Сватівського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

В разі неявки обвинуваченого Дробота Олексан-
дра Миколайовича в судове засідання, судовий роз-
гляд буде проводитися без участі обвинуваченого.

Справа розглядатиметься колегією суддів у скла-
ді головуючого судді Половинки В.О., суддів: Осіпен-
ко Л.М., Юрченко С.О.

Інформація щодо здійснення спеціального  
судового провадження та повістка  

про виклик обвинуваченого 
Колегією суддів Сватівського районного суду Лу-

ганської області 21 червня 2016 року постановлено 
ухвалу про здійснення спеціального судового про-
вадження відносно Литвина Сергія Анатолійовича, 
02.07.1973 року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 110 ч. 
2, ст. 258-3 ч. 1 КК України за кримінальним прова-
дженням № 426/351/2016-к.

На підставі ст.ст. 297-5, 314, 323 КПК України, Сва-
тівський районний суд Луганської області викли-
кає обвинуваченого Литвина Сергія Анатолійовича, 
02.07.1973 року народження, який зареєстрований 
та проживає за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, вул. Осипенка, буд. 5, кв. 214, у судове засі-
дання, яке буде проводитися в порядку спеціального 
судового провадження та відбудеться 7 серпня 2017 
року об 11.00 годині в залі судових засідань Сватів-
ського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

В разі неявки обвинуваченого Литвина Сергія Ана-
толійовича в судове засідання, судовий розгляд буде 
проводитися без участі обвинуваченого.

Справа розглядатиметься колегією суддів у скла-
ді головуючого судді Половинки В.О., суддів: Осіпен-
ко Л.М., Юрченко C.O.

Інформація щодо здійснення спеціального  
судового провадження та повістка  

про виклик обвинуваченого
Колегією суддів Сватівського районного суду Лу-

ганської області 21 червня 2016 року постановлено 
ухвалу про здійснення спеціального судового про-
вадження відносно Пілавова Маноліса Васильовича, 
24.03.1964 року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 110 ч. 
2, ст. 258-3 ч. 1 КК України.

На підставі ст.ст. 297-5, 314, 323 КПК України, Сва-
тівський районний суд Луганської області викли-
кає обвинуваченого Пілавова Маноліса Васильови-
ча, який проживає за адресою: Луганська область, м. 
Луганськ, вул. Ліньова, б. 67а, кв. 24, у судове засі-
дання, яке буде проводитися в порядку спеціально-
го судового провадження та відбудеться 10 серпня 
2017 року о 10.30 годині в залі судових засідань Сва-
тівського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

В разі неявки обвинуваченого Пілавова Манолі-
са Васильовича в судове засідання, судовий розгляд 
буде проводитися без участі обвинуваченого.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі 
головуючого судді Половинки В.О., суддів: Скрипни-
ка C.M., Юрченко C.O.

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає кримінальну 
справу за обвинуваченням Аніщука Тараса Олеговича за ско-
єння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 КК України. Обвинувачений по справі викликається до 
суду (м. Бахмут Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 302), 
для участі у розгляді кримінального провадження:

– Аніщук Тарас Олегович, 02.04.1984 року народження, 
який мешкає за адресою: Запорізька область, смт Чернігів-
ка, вул. Пролетарська, буд. 14, на 11 серпня 2017 року об 
11.00 годині. Одночасно Артемівський міськрайонний суд 
Донецької області повідомляє про наслідки неприбуття об-
винуваченого за викликом суду, передбачені ст. 323 КПК 
України.

Суддя Фролова Н.М.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) роз-
глядає цивільну справу про збільшення розміру алімен-
тів на утримання дитини за позовом Павловської Любо-
ві Вікторівни до відповідачки Овчаренко Оксани Миколаїв-
ни, останнє місце реєстрації та проживання: Донецька обл.,  
м. Краматорськ, вул. Рози Люксембург, буд. 50, кв. 5. Відпо-
відачка викликається 10 серпня 2017 року о 08 год. 00 хв. до 
суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Кузнецов Р.В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ «Родовід Банк» до Га-
маюна Олександра Васильовича про стягнення боргу за кре-
дитним договором.

Відповідач по справі: Гамаюн Олександр Васильович, 
1981 р.н. (місце проживання: м. Єнакієве, Донецька область, 
вул. Макарова, 61) викликається на 10 серпня 2017 року о 08 
годині 30 хвилин до суду, кабінет №315, для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він по-
винен повідомити суд про причину неявки, інакше справа бу-
де розглянута в його відсутність.

Суддя Радченко Л.А. 

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Доне-
цької області (87545, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розгля-
дає кримінальне провадження № 22014050000000470 від-
носно Бєляніна Юрія Івановича за підозрою у вчиненні зло-
чинів, передбачених ст. 258-3 ч. 1, ст. 263 ч. 1 КК України.

Обвинувачений Бєлянін Юрій Іванович, який зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область, місто Мирноград, м-н 
Світлий, 5-6, викликається о 08.30 годині 10.08.2017 року в 
кабінет № 205, для участі у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута 
у його відсутність на підставі документів, які є в матеріалах 
справи.

Суддя Міхєєва І.М.

Дружківський міський суд Донецької області ви-
кликає відповідачку Саламатіну Марину Дмитріївну, 
останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м. 
Дружківка, вул. Енгельса, б. 108, кв. 97, по справі за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Саламатіної Мари-
ни Дмитріївни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, у судове засідання, яке відбу-
деться 8 серпня 2017 р. о 10.00 год. у приміщенні су-
ду за адресою: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Ен-
гельса, 45. В разі неявки в судове засідання суд роз-
глядатиме справу у відсутності відповідачки за наяв-
ними в ній доказами.

Суддя Т.Л. Панова

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну спра-
ву за позовом Сулейманова Ханар до Сулейманової Наталі 
Львівни про розірвання шлюбу. Відповідачка по справі ви-
кликається до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Ми-
ру, 5, кім. 302), для участі у розгляді справи по суті:

– Сулейманова Наталя Львівна, 22 серпня 1962 року, яка 
мешкає за адресою: 84500, Донецька область, м. Бахмут, 
вул. Петровського, буд. 158, кв. 7, на 8 серпня 2017 року 
о 13.30 годині.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття відповідачки, 
вона повинна повідомити суд про причину неявки, інакше 
справа буде розглянута в її відсутність.

Суддя Фролова Н.М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну спра-
ву за позовом ТОВ «Бахмут-Енергія» до Уколової Марини 
Вікторівни про стягнення аліментів. Відповідачка по спра-
ві викликається до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. 
Миру, 5, кім. 302) для участі в розгляді справи по суті:

– Уколова Марина Вікторівна, рік народження невідомо, 
яка мешкає за адресою: 84500, Донецька область, м. Бах-
мут, вул. Чайковського, буд. 6, кв. 73, на 8 серпня 2017 ро-
ку о 08.00 годині.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття відповідачки, 
вона повинна повідомити суд про причину неявки, інакше 
справа буде розглянута в її відсутність.

Суддя Фролова Н.М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. 
Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу 2/219/2168/2017 за позовом Фіянова Дмитра Генна-
дійовича до Фіянова Олександра Геннадійовича про визна-
ння особи такою, що  втратила право користування житлом.

Відповідач у справі: Фіянов Олександр Геннадійович, 
останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Бахмут, вул. 
Ювілейна, 85/19, викликається на 08.08.2017 року о 09.00 го-
дині до суду, каб. № 309, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття він повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде розгляда-
тися в його відсутність.

Суддя Хомченко Л.І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. 
Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу 2/219/3152/2017 за позовом Муратової Наталі Мико-
лаївни до Деркача Віктора Миколайовича про усунення пере-
шкод у користуванні та розпорядженні власністю.

Відповідач у справі: Деркач Віктор Миколайович, остан-
нє місце реєстрації: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 
140, викликається на 08.08.2017 року об 11.45 годині до су-
ду, каб. № 309, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хомченко Л.І.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по справі  
№ 409/881/17-ц за позовом Кононенка Олега Валерійови-
ча до Артемівської районної ради м. Луганська про вста-
новлення додаткового строку для прийняття спадщини.

Судове засідання відбудеться 02.10.2017 року о 09.00 
год. (резервна дата 04.10.2017 р.) у залі суду за адресою: 
Луганська область, смт Білокуракине, пл. Горького, 2. Ви-
кликається представник Артемівської районної ради м. 
Луганська, останнє місце реєстрації: м. Луганськ, кв-л Ле-
нінського Комсомолу, буд. 11.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто 
за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Третяк О.Г.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. 
Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивіль-
ну справу 2/219/3389/2017 за позовом Глущенко Олени Гри-
горівни до Ватуліна Сергія Петровича про збільшення роз-
міру аліментів.

Відповідач у справі: Ватулін Сергій Петрович, останнє міс-
це реєстрації: Донецька область, м. Соледар, вул. Мічуріна, 
1, викликається на 08.08.2017 року о 09.00 годині до суду, 
каб. № 309, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хомченко Л.І.

Рокитнянський районний суд Київської області по-
відомляє Шкафара Максима Сергійовича, що цивіль-
на справа № 2/375/451/17 за позовом ПАТ «Дельта 
Банк» до Шкафара Максима Сергійовича про стяг-
нення заборгованості призначена до судового роз-
гляду на 10.00 годину 08.08.2017 року за адресою: 
смт Рокитне Київської області, вул. Заводська, 11.

В разі неявки справа буде розглянута у вашій від-
сутності на підставі наявних доказів.

Суддя Л.М. Нечепоренко

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоград-
ської області повідомляє, що 9 серпня 2017 року о 
16 годині 10 хвилин у приміщенні суду по вул. Григо-
рія Сокальського, 76 в м. Олександрії Кіровоградської 
області, під головуванням судді Нероди Л.М., відбу-
деться слухання цивільної справи №398/1352/16-ц 
(2/398/151/17) за позовною заявою Мамеда Олек-
сандра Сергійовича до Рибалко Людмили Володи-
мирівни про стягнення боргу.

У разі неявки відповідачки Рибалко Людмили Во-
лодимирівни, 07.06.1953 року народження, у судове 
засідання на вказаний час та дату справу буде роз-
глянуто за її відсутності на підставі наявних у ній до-
казів.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викли-
кає Галушко Лілію Миколаївну в судове засідання як відпо-
відачку в справі № 319/829/17 за позовом ПАТ «Держав-
ний Ощадний банк України» в особі філії – Донецьке облас-
не управління АТ «Ощадбанк» про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором, яке відбудеться о 09 год. 10 хв. 
22.08.2017 року в приміщенні суду за адресою: вул. Цен-
тральна, 26а, смт Більмак, Більмацький район, Запорізька 
область, 71001. Відповідачці пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У разі неявки відповіда-
чки в судове засідання, справа згідно з вимогами ЦПК Укра-
їни може бути розглянута за її відсутності. Відповідачка у ви-
падку неявки в судове засідання зобов’язана повідомити суд 
про причини неявки. 

Суддя В.М. Ходько

Куйбишевський районний суд Запорізької області викли-
кає Щербакова Євгена Анатолійовича в судове засідання як 
відповідача у справі № 319/824/17 за позовом ПАТ «Держав-
ний Ощадний банк України» в особі філії – Донецьке облас-
не управління AT «Ощадбанк» про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором, яке відбудеться о 09 год. 00 хв. 
22.08.2017 року в приміщенні суду за адресою: вул. Цен-
тральна, 26а, смт Більмак, Більмацький район, Запорізька 
область, 71001. Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У разі неявки відповідача в 
судове засідання, справа згідно з вимогами ЦПК України мо-
же бути розглянута за його відсутності. Відповідач у випад-
ку неявки в судове засідання зобов’язаний повідомити суд 
про причини неявки. 

Суддя В.М. Ходько

В провадженні Ірпінського міського суду знаходиться ци-
вільна справа за позовом Диманя Павла Анатолійовича до 
Димань Валентини Євдокимівни про виділ частини будинку 
в натурі та визначення порядку користування земельною ді-
лянкою.

Ірпінський міський суд викликає Димань Валентину Єв-
докимівну (останнє відоме місце проживання: 08200, м. Ір-
пінь, вул. Л. Українки, 26, як відповідачку в судове засідання, 
яке відбудеться в приміщенні Ірпінського міського суду об 
11.30 годині 08.08.2017року за адресою: м. Ірпінь, вул. Міне-
ральна, 7. У разі повідомлення в пресі, відповідачка вважа-
ється повідомленою належним чином, що згідно вимог ЦПК 
України не перешкоджає розглянути справу за її відсутності.

Суддя О.В. Пархоменко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрювана Морозова Світлана Анатоліївна, 20.06.1977 

р.н., котра проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Кому-
нарів, буд. 11а, паспорт громадянина України, серія ВК 
№482268, виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в До-
нецькій області 26.03.2008 p., на підставі ст.ст. 297-5, 133, 
135 КПК України, вам необхідно з’явитися 9 серпня 2017 
року до каб. 307 СВ УСБУ в Донецькій області, до старшо-
го слідчого слідчого відділу Управління СБ України в До-
нецькій області старшого лейтенанта юстиції Тимка B.C. за 
адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора 
Нільсена, буд. 33, для вручення вам повідомлення про пі-
дозру, процесуальних документів при здійсненні спеціаль-
ного досудового розслідування, ознайомлення з матеріа-
лами кримінального провадження, отримання обвинуваль-
ного акта та реєстру матеріалів при здійсненні спеціально-
го досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 22017050000000158 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Оржицький районний суд Полтавської області ви-
кликає відповідачку Пантелей Наталію Вікторівну, 
03.05.1990 року народження, останнє відоме місце 
проживання: вул. Пушкіна, 14, с. Маяківка, Оржиць-
кий район Полтавської області, у судове засідання 
по цивільній справі за позовом Оржицької районної 
державної адміністрації Полтавської області (Орган 
опіки та піклування) в інтересах малолітньої Панте-
лей Анастасії Іванівни до Пантелей Наталії Вікторів-
ни, третя особа – Служба у справах дітей Оржиць-
кої районної державної адміністрації Полтавської об-
ласті, про позбавлення батьківських прав та стягнен-
ня аліментів, яке відбудеться 10 серпня 2017 року о 
13 год. 30 хв. у приміщенні Оржицького районного 
суду Полтавської області (адреса: смт Оржиця, вул. 
Центральна, 74).

Явка до суду обов’язкова.
У разі неявки відповідачки справа буде розгляну-

та без її участі.
Суддя Грузман Т.В.

В провадженні апеляційного суду Одеської облас-
ті (суддя-доповідач Калараш А.А.) знаходиться цивіль-
на справа за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Райффайзен Банк Аваль» до Єржової Лариси Сер-
гіївни, Маргаріта Андрія Федоровича про стягнення за-
боргованості та за зустрічним позовом Маргаріта Ан-
дрія Федоровича до Публічного акціонерного товариства 
«Райффайзен Банк Аваль», Єржової Лариси Сергіївни 
про визнання поруки припиненою, за апеляційною скар-
гою Публічного акціонерного товариства «Райффайзен 
Банк Аваль» на рішення Приморського районного суду 
м. Одеси від 17 листопада 2016 року.

Апеляційний суд Одеської області викликає до суду як 
відповідача: Маргаріта Андрія Федоровича в судове засі-
дання, яке відбудеться 17 серпня 2017 року о 10.30 год. у 
приміщенні апеляційного суду Одеської області за адре-
сою: м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 24-а.

У разі неявки Маргаріта Андрія Федоровича в зазна-
чене судове засідання, справа буде розглянута за його 
відсутності.

Автозаводський районний суд м. Кременчука Пол-
тавської області викликає Замаріна Миколу Олек-
сандровича (останнє відоме місце його проживан-
ня: 39600, м. Кременчук, вул. Героїв Крут, 7, кв. 75), 
як відповідача в судове засідання по цивільній спра-
ві за позовом Голуб Оксани Вікторівни до Замаріна 
Миколи Олександровича про позбавлення батьків-
ських прав.

Судове засідання відбудеться 5 жовтня 2017 ро-
ку об 11 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5, кабі-
нет №18.

Явка до суду відповідача обов’язкова. У разі неяв-
ки, справу буде розглянуто за вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про при-
чини неявки в судове засідання.

Суддя Ж.О. Кривич

Втрачене свідоцтво про право власності від 
19 червня 2012 р., видане Головним управлін-
ням житлового забезпечення, Виконавчий ор-
ган Київської міської ради (Київська міська дер-
жавна адміністрація) на підставі наказу Голов-
ного управління житлового забезпечення від  
7 червня 2012 р. № 852-с/к, на ім’я Ликової Ва-
лентини Петрівни, 

вважати недійсним.

Загублене посвідчення стернового, мо-

ториста на ім’я Голобородька Володими-

ра Івановича, 

вважати недійсним.

Краматорський міський суд Донецької об-
ласті (84000, м. Краматорськ, вул. Маяков-
ського, 21) 08.08.2017 року о 09.30 годині 
розглядає кримінальне провадження за об-
винуваченням Цвєлого Павла Володимиро-
вича за ст. 258-3 ч. 1 КК України. Явка обви-
нуваченого в судове засідання обов’язкова.

Суддя Демидова В.К.

Втрачене Свідоцтво про право влас-
ності та Свідоцтво про право плавання під 
державним прапором України на мотор-
ний човен «Glastron», назва «РИТА», за-
реєстровані на ім’я Гайдаєва Юрія Олек-
сандровича, 

вважати недійсними.

Солом’янський районний суд міста Києва (м. Київ, вул. 
Полковника Шутова, 1, каб. 21) викликає на 14.11.2017р. о 
14 год. 00 хв. Кисляка Богдана Володимировича як відпові-
дача у цивільній справі №760/2764/17-ц (№2/760/2943/17) в 
справі за позовом Царан Анни Вікторівни до Кисляка Богда-
на Володимировича, третя особа: Орган опіки та піклування 
при РДА Великобагачанського району Полтавської області, 
про позбавлення батьківських прав.

У разі неявки справу буде розглянуто за відсутності від-
повідача та третьої особи.

Суддя Коробенко С.В.
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Школярі  
набираються сил  
і здоров’я

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ВІДПОЧИНОК. Оздоровчим, корисним і цікавим стало цього-
річне літо для дітлахів Сумщини. У ці дні на території області пра-
цюють 724 дитячих заклади оздоровлення та відпочинку, де про-
вели або ж проводять канікули майже 48,5 тисячі школярів, з яких 
кожен третій — пільгових категорій. Як повідомили в управлінні 
молоді та спорту Сумської ОДА, 266 дітей пільгових категорій охо-
плені оздоровленням у центрах «Молода гвардія» та «Артек». На 
особливому контролі відпочинок синів і доньок тих, хто загинув 
або є учасником бойових дій у зоні проведення АТО. Таких дітей 
віком від 7 до 17 років, відповідно, 22 та 1845. Окрім місцевих за-
кладів, частина школярів оздоровлюється на березі Чорного моря 
завдяки тісній співпраці Сумської й Херсонської ОДА. Так, у рам-
ках укладеної угоди 13 дітей військовослужбовців Сумського при-
кордонного загону – учасників АТО – провели 10 липневих днів 
у оздоровчому таборі «Веселка» Скадовського району, а завдя-
ки практичній реалізації проекту «Табір миру», який фінансується 
коштами з обласного бюджету, бюджету міста Суми та благодій-
ними внесками, вже пройшли дві зміни для 180 дітей, з яких 46 — 
представники Донецької та Луганської областей. 

Людно зараз і у відпочинковому закладі ТОВ «Прибережний», 
що розташований на чорноморському узбережжі. Протягом серп-
ня тут разом із мамами побувають 12 хлопчиків і дівчаток віком до 
7 років, батьки яких загинули в зоні АТО. Кошти для їхнього відпо-
чинку передбачені у бюджетах місцевих громад, на території яких 
мешкають ці родини. А всього в херсонському «Прибережному» 
протягом серпня відпочиватимуть 80 дітей із Сумщини.

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 4 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська  +18..23  +29 +34 Черкаська  +18 +23  +29 +34
Житомирська  +18 +23  +29 +34 Кіровоградська  +18..23  +34 +39
Чернігівська  +16 +21  +29 +34 Полтавська  +18 +23  +29 +34
Сумська  +16 +21  +29 +34 Дніпропетровська  +18 +23  +34 +39
Закарпатська  +18 +23  +34 +39 Одеська  +18 +23  +34 +39
Рівненська  +18 +23  +29 +34 Миколаївська  +18 +23  +34 +39
Львівська  +18 +23  +29 +34 Херсонська  +18 +23  +34 +39
Івано-Франківська  +18 +23  +29 +34 Запорізька  +18 +23  +34 +39
Волинська  +18 +23  +29 +34 Харківська  +18 +23  +29 +34
Хмельницька  +18 +23  +29 +34 Донецька  +18 +23  +34 +39
Чернівецька  +18 +23  +34 +39 Луганська  +18 +23  +34 +39
Тернопільська  +18 +23  +29 +34 Крим  +18 +23  +34 +39
Вінницька  +18 +23  +34 +39 Київ +21 +23 +32 +34

Укргiдрометцентр

Куди летить космічний автобус?
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

НОВИНКА. Автобус із кос-
мічним дизайном створили 
умільці одного з підприємств 
на базі серійної туристичної 
моделі ATAMAN А096 вироб-
ництва ПАТ «Черкаський ав-
тобус». У його основі —  аб-
солютно нове шасі Isuzu із 
пневмогальмами та двигу-
ном потужністю 190 кінських 
сил. У салоні базової моделі 
35 комфортабельних крісел. 
Зовні автобус схожий на кос-
мічний корабель. Його коліс 
не видно. Здається, що ма-
шина летить у повітрі. Вікна 
схожі на ілюмінатори косміч-

ного літака, позаду маши-
ни конструктори розмістили 
своєрідні турбіни. 

Дах автобуса виконано 
у найкращих традиціях сві-
тового космічного корабле-
будування. Увечері окремі 
елементи кузова підсвічу-
ються.

В автомобілебудуванні кос-
мічним дизайном активно за-
хоплювалися в США ще в 
1950-ті роки. Хто б міг поду-
мати, що про нього згадають 
і застосують на новому турис-
тичному автобусі українсько-
го виробництва. До речі, ціл-
ком виправдано, адже нова 
машина призначена для дитя-
чих екскурсій.
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Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

В Ужгороді у спекот-
ну літню погоду всьо-

ме пройшла «Ужгородська 
регата» немоторних чов-
нів. Спуски вниз по річці 
Уж на всьому, що здатне 
триматися на воді, заціка-
вили велику кількість гля-
дачів і учасників, які уві-
мкнули творчу фантазію 
і збудували для змагань з 
підручних засобів найди-
вовижніші судна, на яких 
і вирушили у масовий за-
плив. Деякі з цих плав-
засобів викликали щи-
рий сміх глядачів, адже 
зроблені були з наповне-
них повітрям автомобіль-
них камер чи рятувальних 
кіл, з картону і пінопласту, 
частин меблів і дерев’яних 
конструкцій, які, здавало-
ся, не здатні утримати лю-
дину на воді. Але більшос-
ті з них це вдалося, як і діс-
татися фінішу.

«Човни» на Ужі викли-
кали сміх і захоплення 
численних ужгородців, які 
вийшли на береги Ужа, і 
туристів. Якщо плавзасіб 
потрапляв на мілину, а та-

ких місць на річці чимало, 
ніхто не забороняв узяти 
його на буксир і протягти 
або ж виштовхати на віль-
ну воду. Береги були щіль-
но заповнені глядачами, 
які з цікавістю спостеріга-
ли за перегонами учасни-

ків, вітали та підтримува-
ли їх вигуками й оплеска-
ми за оригінальність пла-
ваючих конструкцій.

Минулими роками учас-
ники регати долали дис-
танцію близько півтора кі-
лометра. Цьогоріч її до-

вжину збільшили на 300 
метрів. Разом із мешкан-
цями обласного центру 
спустили на воду свої не-
моторизовані плавзасоби 
гості зі Сваляви, Мукаче-
вого, Чинадієвого. Завіта-
ли розважитися на воді й 
«моряки» з чеського міста 
Їглава — столиці краю Ви-
сочина, що дружить із За-
карпаттям. Загальна кіль-
кість учасників була ре-
кордною за всі роки: 119 у 
складі 25 команд. Уперше 
в змаганнях узяв участь 
і міський голова Ужгоро-
да Богдан Андріїв. Він, як 
бувалий моряк, пройшов 
дистанцію на човні до са-
мого фінішу.

Переможці вперше отри-
мали грошові винагоро-
ди, а для посвяти у «моря-
ки Закарпатського фло-
ту» було використано во-
ду з найбільшої закарпат-
ської річки Тиси. Регата 
дала імпульс до обговорен-
ня можливості споруджен-
ня греблі на Ужі нижче міс-
та за течією. Підняття рів-
ня води зробило б цю річку 
ще мальовничішою, давши 
можливість безперешкод-
но кататися на човнах.

Автобус упевнено почувається на вулицях міст

Моряки  
«Закарпатського 
флоту»
ЛІТНІ РОЗВАГИ. Ужгородська регата  
немоторних човнів встановила кілька    
              рекордів і виявила творчу фантазію  
                     учасників

Міський голова Богдан Андріїв на дистанції

ОГОЛОшеННя

Білокуракинський районний суд Луганської області повідо-
мляє, що 21.07.2017 року винесене заочне рішення по цивіль-
ній справі №409/1212/17 за позовом Полтавської Олесі Ігорівни 
до Полтавського Євгена Сергійовича про надання дозволу на ви-
їзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без зго-
ди та супроводу другого з батьків, позовні вимоги задоволено 
повністю.

Суддя Третяк О.Г.
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