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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 3 серпня 2017 року
USD 2590.4180   EUR 3064.2055  RUB 4.2759  / AU 328879.47   AG 4318.23   PT 243758.33   PD 231583.37

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

П’ЯТНИЦЯ, 4 СЕРПНЯ 2017 РОКУ №144 (6013)

ЦИФРА ДНЯ

Нелегальні мігранти
рвуться у Європу

НАЦБЕЗПЕКА. У першому півріччі цього року українські при-
кордонники затримали 1059 нелегальних мігрантів. Про це  пові-
домляє прес-служба Держприкордонслужби.  «Із них 314 осіб
затримані за незаконний перетин кордону, а решта — за пору-
шення правил перебування іноземців в Україні та інші правопору-
шення», — йдеться у повідомленні. У відомстві також зазначають,
що найбільше нелегальних мігрантів було затримано на кордоні з
Молдовою — 717 осіб. Водночас на кордоні з країнами ЄС було
затримано 272 нелегали. Найчастіше незаконних мігрантів затри-
мували на кордоні зі Словаччиною, Польщею, Угорщиною та Ру-
мунією. За статистикою відомства, серед затриманих незаконних
мігрантів найбільше виявилося громадян Молдови, Росії, Грузії,
Туреччини, Азербайджану, Бангладеш, В’єтнаму, Індії та Вірменії.

Як повідомлялося,  у Держприкордонслужбі триває спільна спе-
ціальна операція «Кордон-2017». До неї залучено представників
правоохоронних органів держави, ЗСУ, Європейського агентства
FRONTEX та прикордонних відомств суміжних держав, окрім Росії. 

ЦИТАТА ДНЯ

Джон МАККЕЙн: «Цей
законодавчий акт є

наполяганням на тому, що
Володимир Путін і його

режим повинні заплатити
належну ціну за напад на
демократію, порушення

прав людини, окупацію
Криму і дестабілізацію

України».
Американський сенатор про закон США 
щодо введення нових санкцій проти Росії 
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Доки плагіатори
спатимуть спокійно? 

DON’T COPY! «УК» дізнався, як працюватиме національна база
наукових текстів та якою буде відповідальність 
за інтелектуальну крадіжку 

40 000 
протоколів за керування транспортним

засобом у нетверезому стані склали
працівники поліції за перші шість 

місяців 2017 р.

Ініціатива знизу без допомоги держави
ДОСВІД. Об’єднані громади на Донеччині створюють власні пожежні команди, 
до складу яких входять місцеві жителі

Павло КУЩ,  
«Урядовий кур’єр»

Недавно в одному з віддале-
них від райцентру сіл

Слов’янського району Донець-
кої області виникла пожежа на

території дитячого майданчи-
ка. Місцеві жителі вже подум-
ки почали підраховувати
збитки, адже  було очевидно,
що впоратися з вогнем змо-
жуть тільки професійні по-
жежники з відповідною

технікою, але ті зі Слов’янська
прибудуть аж через годину.
Яким же було здивування лю-
дей, коли через 10—15 хвилин
почулося гучне завивання си-
рени і до місця загорання вули-
цями промчав червоно-білий

пожежний автомобіль. А не-
вдовзі стало відомо: улюблене
місце відпочинку дітей і най-
ближчі оселі врятувала по-
жежна команда Черкаської
громади, що базується в одной-
менному населеному пункті.

Саме такі мобільні підрозділи,
куди входять місцеві жителі,
вже створено і працюють ще у
двох об’єднаних терито-
ріальних громадах До-
неччини — Лиманській і
Шахівській. 3
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ДОКУМЕНТИ

Розпорядження КМУ «Про
схвалення Стратегії розвитку
малого і середнього
підприємництва в Україні на
період до 2020 року»6

НЕБАЙДУЖІСТЬ

Після реставрації палац на
Вінниччині, в якому Олександр
Можайський уперше в світі
створив у кресленнях літак, 
став перлиною

2



4 серпня 2017 року, п’ятниця, № 144 www.ukurier.gov.ua 13

документи
Можливості Загрози

Підтримка з боку міжнародної спільноти
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Сою-
зом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони, та інші угоди про вільну торгівлю 
Стратегія сталого розвитку «Україна 2020» та комплексна програма рефор-
мування
Подальший розвиток системи публічних закупівель
Участь у рамковій програмі ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» та 
програмі ЄС «Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього біз-
несу (COSME) (2014—2020)»
Повноцінне використання можливостей Європейської мережі підприємств
Високі темпи зростання інформаційно-телекомунікаційних технологій та ін-
форматизації
Спроможність банківським сектором кредитувати суб’єктів малого і серед-
нього підприємництва
Підвищення рівня енергоефективності
Підвищення рівня спроможності об’єднань підприємців
Взаємодія заінтересованих сторін, які надають підтримку малому і середньо-
му підприємництву

Продовження геополітичної нестабільності на 
сході країни
Повільне відновлення економіки або нові ма-
кроекономічні потрясіння
Повільні темпи виконання програм рефор-
мування
Непередбачувані зміни в законодавстві
Соціальні заворушення

Додаток 8  
до Стратегії

ПЛАН 
заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва  

в Україні на період до 2020 року

Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання Індикатор виконання

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 червня 2017 р. № 391-р 
Київ

Про внесення зміни до пункту 1  
розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 24 липня 2015 р. № 765
Внести зміну до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 липня 2015 р. № 765 «Про комплексні заходи щодо 

стабілізації роботи енергогенеруючих компаній та теплоелектроцентралей для забезпечення надійності роботи об’єднаної енерге-
тичної системи України в осінньо-зимовий період 2015/16 року» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 60, ст. 1982; 2016 р., № 61, 
ст. 2098), замінивши у підпункті 2 цифри і слова «1 липня 2017 р.» цифрами і словами «1 травня 2018 р.».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

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

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Мітрущенко Руслан Геннадійович, 04.05.1974 року на-
родження, який проживає за адресою: Донецька область, м. Горлівка, 
вул. Кірова, буд.5, кв.69, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися 11.08.2017, 14.08.2017, 15.08.2017 року у пе-
ріод часу з 09.00 до 18.00 годин до старшого слідчого першого слідчо-
го відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Снурніко-
ва Д.О. за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Румянце-
ва, 4 «а», для проведення за Вашою участю слідчих дій у кримінально-
му провадженні №42016050000001286 від 08.12.2016 за ч. 1 ст. 258-3 
КК України — вручення Вам повідомлення про підозру, допиту як підо-
зрюваного, закінчення досудового розслідування та відкриття Вам ма-
теріалів кримінального провадження, відповідно до вимог ст. ст. 46, 47, 
54, 278, 290, 291 КПК України.   

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області від 
03.05.2017 року прийнято до провадження обвинувальний акт, вне-
сений до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 12014130430000240 відносно Сергеєнкової Ірини Анатоліївни у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК 
України.

До суду як обвинувачена викликається Сергеєнкова Ірина Анатоліїв-
на у підготовче судове засідання, яке призначене на 13 годину 00 хви-
лин 8 серпня 2017 року та відбудеться в приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення, обвинувачена вважається повідо-
мленою про дату, час та місце слухання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Є.О. Соболєв

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004,  
м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова, 39а) розглядає цивіль-
ну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний 
ощадний банк України» до Константінова Володимира Олександровича 
про стягнення заборгованості.

Відповідач Константінов Володимир Олександрович, 1988 р.н., ви-
кликаються на 18 вересня 2017 року о 09.00 годині до Добропільського 
міськрайонного суду, кабінет № 15, для участі у розгляді справи у від-
критому судовому засіданні.

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

Суддя Здоровиця О.В.
Кобеляцький районний суд Полтавської області викликає Маранчук Ла-

рису Ісидорівну, 15.07.1967 року народження, останнє місце проживання: 
Одеська область, Саратський район, с. Новоселівка, вул. Бесарабська (до пе-
рейменування Калініна), 21 як відповідачку в судове засідання в цивільній 
справі за позовом Маранчук Григорія Георгійовича до Маранчук Лариси Іси-
дорівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 06 жовтня 2017 року о 09 год. 30 хв. в при-
міщенні суду за адресою: м. Кобеляки, вул. Шевченка, 16/25, Полтавська об-
ласть.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справу, буде розглянуто за ва-
шої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове за-
сідання.

Суддя Т.В. Тесленко

Вінницький міський суд Вінницької області викликає як відповідача Біляк 
Дениса Володимировича, останнє місце реєстрації: вул. Отважних, буд. 15, 
кв. 11, м. Донецьк, в судове засідання, яке відбудеться 30.08.2017 року о 14 
год. 30 хв. за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, каб. № 36, по ци-
вільній справі № 127/14388/16-ц за позовом Мазур Андрія Віталійовича до 
Товариства з обмеженою відповідальністю «АВТО ГЕО», Біляк Дениса Во-
лодимировича, Мельниченка Олександра Петровича про визнання договору 
купівлі-продажу недійсним та витребування майна у добросовісного покупця 
та за позовом Мельниченка Олександра Петровича до Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Авто Гео», Мазура Андрія Віталійовича про визнання 
частково недійсною додаткової угоди № 1 до договору доручення № 10/10 
від 26.10.2015 року. Справу розглядає суддя Жмудь О.О.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У випадку неявки в судове засі-
дання, справу буде розглянуто за відсутності відповідача.

Суддя О.О. Жмудь

Фрунзівський районний суд Одеської області по цивільній справі  
№ 517/288/17 за позовом Кредитної спілки «Кредитінвест» до Тріль 
Олександра Миколайовича, Бурдейного Миколи Григоровича, ТОВ 
«Автотрансгруп» про стягнення заборгованості, місце знаходження 
яких невідомо, викликає як відповідачів на 11.00 годину 14 серпня 
2017 року.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Фрунзівського районно-
го суду Одеської області за адресою: смт Захарівка, вул. Одеська, 53.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглядатися за від-
сутності Бурдейного Миколи Григоровича, Тріль Олександра Микола-
йовича.

Голова суду І.В. Гончар
ПОВІДОМЛЕННЯ

про виключення з державного реєстру фінансових установ  
ТОВ «ФІНАНС-ГОЛД»

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНС-ГОЛД» (код в 
ЄДР: 39705983; місцезнаходження: 01103, м. Київ, бульвар Дружби На-
родів, буд. 28-А, нежиле приміщення № 6, офіс 1 повідомляє про те, що 
07 липня 2017 року загальними зборами учасників Товариства з обме-
женою відповідальністю «ФІНАНС-ГОЛД» було прийнято рішення ви-
ключити Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНС-ГОЛД» 
з Державного реєстру фінансових установ та подати до Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг заяву про виключення фінансової установи з Державного реє-
стру фінансових установ.

Апеляційний суд Чернівецької області (м. Чернівці, Центральна пло-
ща, 9) повідомляє Бабенецького Андрія Ілліча, останнє відоме місце ре-
єстрації: вул. Надрічна, 23, м. Чернівці, відповідача у справі за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Бабенецького 
Андрія Ілліча, Лехіцького Андрія Ігоровича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, про те, що 22 серпня 2017 року о 10.00 
годині в залі судових засідань Апеляційного суду Чернівецької області 
відбудеться розгляд вказаної справи за апеляційною скаргою Публічно-
го акціонерного товариства «Дельта Банк» на рішення Садгірського ра-
йонного суду міста Чернівці від 10 травня 2017 року.

У випадку неявки Бабенецького Андрія Ілліча у судове засідання, 
справа буде розглядатися за його відсутності.

Суддя О.О. Одинак

Саратський районний суд Одеської області (68200, смт Сарата, Одеської 
області, вул. Крістіана Вернера, 107, суддя Кожокар Т.Я.) викликає в судо-
ве засідання на 28 серпня 2017 року, на 14 годину 00 хвилин як відповідачів 
Буданову Галину Геннадіївну, Буданова Михайла Михайловича, Лозовського 
Олександра Валентиновича, які зареєстровані в с. Плахтіївка вулиця Соняч-
на (Кірова), 153, Саратського району, Одеської області по цивільній справі за 
позовом Філіпповського Вячеслава Степановича до Буданової Галини Генна-
діївни, Буданова Михайла Михайловича, Лозовського Олександра Валенти-
новича, третя особа: Плахтіївська сільська рада Саратського району Одесь-
кої області про усунення перешкод в користуванні власністю шляхом зняття 
з реєстрації місця проживання.

В разі неявки та невиконання обов’язку повідомити суд про причину не-
явки, справу буде вирішено без вашої участі за наявними у справі доказами.

Суддя Кожокар Т.Я.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів 

 АТ «Дельта Банк»:
організатор торгів ТОВ  «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»

Номер лота: Q80226b2270
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними  

договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)  
/електронного аукціону: 28.08.2017 

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/16663-28082017-7033

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів 

 АТ «Дельта Банк»:
організатор торгів ТОВ  «ВЕР-ТАС»

Номер лота: Q83626b14152-Q83626b14156
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість житлова, нежитлова,  

земельні ділянки
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 23.08.2017 

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/16637-23082017-7019

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. (адреса суду: 84100, Доне-
цька обл., м. Слов`янськ,  вул. Добровольского, 2) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

08.08.2017 о 16:10 до Свиридов Михайло Олександрович (останнє відоме місце 
реєстрації: 84101, Донецька обл., м. Слов’янськ, пров. Володимира Івасюка (Пав-
ленка), буд. 3) справа № 243/5332/17, суддя Кузнецов Р. В.

08.08.2017 о 16:20 до Секірський Василь Олександрович (останнє відоме місце 
реєстрації: 84100, Донецька обл., м. Слов’янськ, пр. Курганський, буд. 16) справа 
№ 243/5322/17, суддя Кузнецов Р. В.

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

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 52700, Дніпропетровська обл., смт Петропав-
лівка, вул. Радянська, 74а) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться 08.08.2017 о 09:00 до Жила Олег 
Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 52744, Дні-
пропетровська обл., Петропавлівський р-н, с. Миколаївка, 
вул. Піонерська, буд. 3) справа № 188/640/17, суддя Нікола-
єва І. К.

 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.

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, Донецька область, м. Лиман, вул. Неза-
лежності, 13) в спеціальному судовому провадженні 
розглядається кримінальне провадження по обвину-
ваченню Маринченка Юрія Миколайовича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 2 ст. 110 КК України.

Обвинувачений Маринченко Юрій Миколайович 
викликається до каб. № 16 суду на 10 серпня 2017 
року о 14 годині 00 хвилин для участі у підготовчому 
судовому засіданні.

Суддя Шаньшина М.В.

Оріхівський районний суд Запорізької області, що 
розташований за адресою: 70500, Запорізька об-
ласть, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, викликає в судове 
засідання як відповідача Мокрого Володимира Воло-
димировича за позовом ПАТ «Державний ощадний 
банк України» в особі філії Донецьке обласне управ-
ління AT «Ощадбанк» до Мокрого Володимира Воло-
димировича про стягнення заборгованості на 09 го-
дину 00 хвилин 08 серпня 2017 року. У разі неявки у 
судове засідання справа буде розглянута у його від-
сутність за наявними у справах доказами.

Суддя Л.С. Щербань

Олевський районний суд Житомирської обл. (адреса су-
ду: 11000, Житомирська обл., м.Олевськ, вул. Володимир-
ська, 7) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться   09.08.2017 об 11:30 до Рубанський Олександр 
Сергійович (останнє відоме місце реєстрації: 11001, Жито-
мирська обл., м. Олевськ, вул. Островського, 9А) справа  
№ 287/106/17-ц, суддя Волощук В. В.

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

  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України 

щодо запровадження гуманного 
ставлення до тварин

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відо-

мості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) текст статті 89 викласти в такій редакції:
«Жорстоке поводження з тваринами - знущання над тваринами, 

завдання побоїв або вчинення інших насильницьких дій, що завдали 
тварині фізичного болю, страждань і не спричинили тілесних ушко-
джень, каліцтва чи загибелі, залишення тварин напризволяще, у то-
му числі порушення правил утримання тварин, —

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот не-
оподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією твари-
ни, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її 
життя або здоров’я.

Ті самі дії, вчинені стосовно двох і більше тварин, або групою осіб, 
або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стяг-
ненню за таке саме порушення, пропаганда жорстокого поводжен-
ня з тваринами —

тягнуть за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністратив-
ний арешт на строк до п’ятнадцяти діб з конфіскацією тварини, як-
що перебування тварини у власника становить загрозу для її життя 
або здоров’я.

Насильницькі дії стосовно тварин, спрямовані на задоволення 
статевої пристрасті, —

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до п’ятисот не-
оподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією твари-
ни, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її 
життя або здоров’я»;

2) статтю 221 після слова та цифр «статтями 851, 88—882» допо-
внити цифрами «89»;

3) у частині першій статті 222 слово та цифри «стаття 441» заміни-
ти словом та цифрами «стаття 89»;

4) абзац другий пункту 1 частини першої статті 255 після цифр 
«512» доповнити цифрами «881, 89».

2. Статтю 299 Кримінального кодексу України (Відомості Верхо-
вної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) викласти в такій редакції:

«Стаття 299. Жорстоке поводження з тваринами
1. Жорстоке поводження з тваринами, що відносяться до хребет-

них, у тому числі безпритульними тваринами, що вчинене умисно 

та призвело до каліцтва чи загибелі тварини, а також нацьковуван-
ня тварин одна на одну чи інших тварин, вчинене з хуліганських чи 
корисливих мотивів, публічні заклики до вчинення діянь, які мають 
ознаки жорстокого поводження з тваринами, а також поширення ма-
теріалів із закликами до вчинення таких дій —

караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням 
волі на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені у присутності малолітнього чи неповноліт-
нього, —

караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або 
позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчи-
нені з особливою жорстокістю або у присутності малолітнього чи не-
повнолітнього, або щодо двох і більше тварин, або повторно, або гру-
пою осіб, або вчинені активним способом, —

караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років».
3. У статті 1 Закону України «Про захист тварин від жорстокого по-

водження» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 27, ст. 230):
1) абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
«жорстоке поводження з тваринами — знущання над тваринами, 

у тому числі безпритульними, що спричинило мучення, завдало їм 
фізичного страждання, тілесні ушкодження, каліцтво або призвело 
до загибелі, нацьковування тварин одна на одну та на інших тварин, 
вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, залишення домашніх 
та сільськогосподарських тварин напризволяще, у тому числі пору-
шення правил утримання тварин»;

2) після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого 
змісту:

«пересувний звіринець — спеціально обладнані некапітальні спо-
руди, тимчасові приміщення, транспорт, мобільні клітки, огорожі, ін-
ші пересувні конструкції, що використовуються закладами культури, 
цирками, пересувними цирками, гастрольними центрами та іншими 
особами для тримання і транспортування диких тварин з метою їх ви-
користання у цирковій, естрадній, розважальній діяльності (публіч-
ного і приватного характеру), а також для їх публічної демонстрації, 
залучення до показів, виставок, що не мають наукового значення».

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий — п’ятнадцятий вважати від-
повідно абзацами чотирнадцятим — шістнадцятим.

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опу-

блікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання 

чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим За-

коном;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповід-
ність із цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ 
22 червня 2017 року 
№ 2120-VIII
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оголошення

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

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

 08.08.2017 об 11:20 до Друпп (Шкурина) Наталя Іванівна (останнє відоме місце реєстрації: 84500, Доне-
цька обл., м. Бахмут, пров. 2-й Совнаркома, буд. 12) справа № 219/3431/17, суддя Павленко О. М.

 09.08.2017 о 15:00 до Спіцина Наталя Юріївна (останнє відоме місце реєстрації: 84526, Донецька обл., 
Бахмутський р-н, с. Різниківка, вул. Леніна, буд. 20) справа № 219/4572/17, суддя Медінцева Н. М.

 09.08.2017 о 15:00 до Широченко Галина Вікторівна (останнє відоме місце реєстрації: 84522, Донецька 
обл., Бахмутський р-н, м. Сіверськ, вул. Енергетиків, буд. 34, кв. 3) справа № 219/4433/17, суддя Медінце-
ва Н. М.

 09.08.2017 о 15:00 до Ковтун Оксана Анатоліївна (останнє відоме місце реєстрації: 84500, Донецька обл., 
м. Бахмут, пров. Першотравневий, буд. 96) справа № 219/5088/17, суддя Медінцева Н. М.

 09.08.2017 о 15:00 до Рогаченко Євген Едуардович (останнє відоме місце реєстрації: 84501, Донецька 
обл., м.Бахмут, вул. Зелена, буд. 38) справа № 219/4586/17, суддя Медінцева Н. М.

 09.08.2017 о 15:00 до Волін Роман Олегович (останнє відоме місце реєстрації: 84503, Донецкая обл.,  
м. Бахмут, вул. Маріупольська, буд. 33, кв. 2) справа № 219/4966/17, суддя Медінцева Н. М.

 09.08.2017 о 15:00 до Кравсун Наталя Данилівна (останнє відоме місце реєстрації: 84500, Донецька обл., 
м. Бахмут, вул. Петровського, буд. 189, кв. 21) справа № 219/4279/17, суддя Медінцева Н. М.

 09.08.2017 о 15:00 до Однораленко Анатолій Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 84545, 
Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Соледар, вул. Полеглих Героїв, буд. 7) справа № 219/4486/17, суддя 
Медінцева Н. М.

 17.08.2017 об 15:00 до Полтавець Олег Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 84522, Донецька 
обл., м. Сіверськ, вул. Леніна, буд. 58) справа № 219/3419/17, суддя Павленко О. М.

 18.08.2017 об 14:30 до Кравченко Катерина Петрівна (останнє відоме місце реєстрації: 84522, До-
нецька обл., Артемівський р-н, м. Сіверськ, вул. Орджонікідзе, буд. 51) справа № 219/3621/17, суд-
дя Павленко О. М.

 18.08.2017 об 11:20 до Гнесь Ганна Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 84500, Донецька 
обл., м. Бахмут, вул. Леваневського, буд. 20, кв. 62) справа № 219/3737/17, суддя Павленко О. М.

 18.08.2017 об 11:40 до Малащицький Станіслав Йосипович (останнє відоме місце реєстрації: 84511, До-
нецька обл., м. Бахмут, вул. Радянська, буд. 95) справа № 219/3483/17, суддя Павленко О. М.

 22.08.2017 о 12:30 до Линник Ірина Анатоліївна (останнє відоме місце реєстрації: 84522, Донецька обл., 
Бахмутський р-н, м. Сіверськ, вул. Бахмутська, буд. 20) справа № 219/3751/17, суддя Павленко О. М.

 01.09.2017 о 09:45 до Молодецька Світлана Олексіївна (останнє відоме місце реєстрації: 84552, Доне-
цька обл., Бахмутський р-н, м. Часів Яр, вул. Пушкіна, буд. 51) справа № 219/7372/17, суддя Чопик О. П.

 08.09.2017 о 09:45 до Максименко Микола Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 84551, До-
нецька обл., Бахмутський р-н, м. Часів Яр, вул. Гагаріна, буд. 15) справа № 219/4537/17, суддя Дубовик Р. Є.

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

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

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. 
Банкова, буд. 39а) розглядає цивільну справу за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний Ощадний банк України» в особі філії – До-
нецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Тара-
сова Олександра Олександровича про стягнення за-
боргованості. Відповідач: Тарасов Олександр Олек-
сандрович, 22.11.1980 року народження, що меш-
кає за останньою відомою адресою: Донецька обл., 
м. Зугрес, вул. 60 років Жовтня, 44/8, викликається 
до Добропільського міськрайонного суду Донецької 
області, як відповідач по цивільній справі.

Судове засідання відбудеться 11.08.2017 року о 
08.40 год. у приміщенні суду за адресою: Донецька 
область, м. Добропілля, вул. Банкова (Радянська), 
39А. У разі неявки відповідача до суду справу буде 
вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя С.А. Притуляк

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу за позовною заявою Тарасенко 
Олени Олександрівни, яка діє в своїх інтересах та в інтере-
сах неповнолітнього сина Тарасенка Василя Васильовича, 
1 липня 2005 року народження, до Горлівської міської ра-
ди Донецької області про визнання права власності на част-
ку в спільному сумісному майні подружжя та визнання пра-
ва власності на рухоме майно в порядку спадкування за за-
коном. Відповідач по справі: Горлівська міська рада Доне-
цької області, останнє відоме місце розташування: Донецька 
область, м. Горлівка, проспект Перемоги, будинок № 67, ви-
кликається на 9 серпня 2017 року о 08 годині 00 хвилин до 
Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (До-
нецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2), 
для участі в 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-
глянута в його відсутність.

Суддя Хаустова Т.А.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
2) розглядає цивільну справу про стягнення заборго-
ваності за позовом ПАТ «Державний ощадний банк 
України» до відповідача Рогозіна Олександра Михай-
ловича, останнє місце реєстрації та проживання: До-
нецька обл., м. Горлівка, вул. Колхозна, буд. 32, ви-
кликається 10 серпня 2017 року о 10 год. 30 хв. до 
суду, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Кузнецов Р.В.

Куйбишевський районний суд Запорізької області ви-
кликає в судові засідання на 10 год. 00 хв. 11 серпня 2017 
року та 10 год. 00 хв. 18 серпня 2017 року як відповіда-
чку Тямаєву Світлану Михайлівну, останнє відоме місце 
проживання якої: Донецька обл., м. Сніжне, вул. 250 ро-
ків Донбасу, буд. 8, кв. 36, по цивільній справі №319/882/17 
за позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк» в особі філії – Донецьке обласне 
управління AT «Ощадбанк» до Тямаєвої Світлани Михай-
лівни про стягнення заборгованості за кредитом. Розгляд 
справи відбудеться в залі засідань Куйбишевського район-
ного суду Запорізької області за адресою: 71001, Запорізь-
ка обл., смт Більмак, вул. Центральна, буд. 26а. Явка до су-
ду обов’язкова. Відповідачці пропонується надати свої за-
перечення до позову та докази. У разі неявки відповідачка 
повинна повідомити суд про причини неявки. В разі неяв-
ки без поважних причин справу буде розглянуто у відсут-
ності особи згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за наявними 
в ній доказами.

Суддя Хамзін Т.Р.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) з продажу 

активів — прав вимоги за кредитами юридичних осіб  
ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» 

на електронному торговельному майданчику
Товариство з обмеженою відповідальністю  

«Електронні торги України»

Номери лотів: №№ Q8253b13714 — Q8253b13715

Коротка назва лота/номера 
кредитного договору:

Права вимоги за кредитними договорами, укла-
деними з юридичними особами та договорами 
забезпечення зобов’язань.

Місце проведення аукціону: https://ubiz.ua/

Дата проведення аукціону: 21.08.2017

Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів 
(аукціону) по кожному лоту вказується на веб-
сайті організатора торгів

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

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
175-pat-kb-yevrobank/16413-21082017-6791

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих електронних торгів (аукціону)  

з продажу активів — прав вимоги за кредитами юридичних осіб 
ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» 

на електронному торговельному майданчику
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПІВЛІ ЮА»

Номери лотів: №№ Q8263b13716 — Q8263b13723

Коротка назва лота/номера кредитно-
го договору:

Права вимоги за кредитними дого-
ворами, укладеними з юридичними 
особами та договорами забезпечен-
ня зобов’язань

Місце проведення аукціону: https://sale.zakupki.com.ua/

Дата проведення аукціону: 21.08.2017

Час проведення аукціону: Точний час початку проведення від-
критих торгів (аукціону) по кожному 
лоту вказується на веб-сайті органі-
затора торгів

Детальна інформація по лоту (параме-
три, забезпечення, початкова ціна, пра-
вила участі в аукціоні)

http://www.fg.gov.ua/not-
paying/liquidation/175-pat-kb-
yevrobank/16414-21082017-6792

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) з продажу 

активів — прав вимоги за кредитами юридичних осіб 
ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» 

на електронному торговельному майданчику
ТОВ «ІТ-КОНТРАКТ»

Номери лотів: №№ Q8283b13727 — Q8283b13732

Коротка назва лота/номера кре-
дитного договору:

Права вимоги за кредитними договорами, 
укладеними з юридичними особами та дого-
ворами забезпечення зобов’язань

Місце проведення аукціону: https://public-bid.sale/purchases

Дата проведення аукціону: 21.08.2017

Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкритих тор-
гів (аукціону) по кожному лоту вказується на 
веб-сайті організатора торгів

Детальна інформація по лоту 
(параметри, забезпечення, по-
чаткова ціна, правила участі в 
аукціоні)

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
175-pat-kb-yevrobank/16416-21082017-6797

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих електронних торгів (аукціону)  

з продажу активів — прав вимоги за кредитами юридичних осіб 
ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» 

на електронному торговельному майданчику
Товарна біржа «Універсальна товарно-сировинна біржа»

Номери лотів: № Q8303b13733

Коротка назва лота/номера 
кредитного договору:

Права вимоги за кредитними договорами, 
укладеними з юридичними особами та 
договорами забезпечення зобов’язань

Місце проведення аукціону: https://tb.kiev.ua

Дата проведення аукціону: 21.08.2017

Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів 
(аукціону) по кожному лоту вказується на веб-
сайті організатора торгів

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

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
175-pat-kb-yevrobank/16417-21082017-6803

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) з продажу 

активів — прав вимоги за кредитами юридичних осіб 
ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» 

на електронному торговельному майданчику
ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА

Номери лотів: №№ Q8273b13724 — Q8273b13726

Коротка назва лота/номера  
кредитного договору:

Права вимоги за кредитними догово-
рами, укладеними з юридичними осо-
бами та договорами забезпечення 
зобов’язань

Місце проведення аукціону: https://eauction.centrex.com.ua

Дата проведення аукціону: 21.08.2017

Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкри-
тих торгів (аукціону) по кожному ло-
ту вказується на веб-сайті організато-
ра торгів

Детальна інформація по лоту (пара-
метри, забезпечення, початкова ціна, 
правила участі в аукціоні)

http://www.fg.gov.ua/not-
paying/liquidation/175-pat-kb-
yevrobank/16415-21082017-6793

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької облас-
ті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться ци-
вільна справа № 2/243/2511/2017 (243/3849/17) за позовом Решетняк 
Лідії Дмитрівни до Територіальної громади Маяківської сільської ради 
Слов’янського району Донецької області, Волох Світлани Олександрів-
ни, за участю третіх осіб: Відділу державної реєстрації Слов’янської рай-
держадміністрації Донецької області, Відділу з питань надання адміні-
стративних послуг, Другої Слов’янської державної нотаріальної конто-
ри, про визнання права власності.

Суддя Мірошниченко Л.Є. викликає відповідачку по справі:
Волох Світлану Олександрівну, адреса: 84100, м. Слов’янськ, вул. 

Свободи, буд. 34, кв. 100, у судове засідання, яке відбудеться 8 серпня 
2017 року о 13 годині 30 хвилин у залі судового засідання № 7.

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

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова викликає Грини-
ка Олега Івановича, 11.02.1980 р.н., у судове засідання, яке відбу-
деться 10 серпня 2017 року о 13.45, як відповідача по цивільній спра-
ві №644/1853/17; н/п 2/644/1429/17 за позовом Кохана Олександра Пе-
тровича до Гриника Олега Івановича про стягнення боргу за договором 
позики. Судове засідання відбудеться у приміщенні суду за адресою:  
м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 7. Головуючий у справі суддя 
Шевченко С.В. 

У разі Вашої неявки без поважних причин судом буде винесено за-
очне рішення. 

Ємільчинський районний суд Житомирської обл. (адреса суду: 11200, Жито-
мирська обл., смт. Ємільчине, вул. Жовтня, 2) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться 08.08.2017 о 09:00 до Гнітецька Людмила Вікторівна (останнє відоме місце 
реєстрації: 11250, Житомирська обл., Ємільчинський р-н, смт Яблунець, вул. Ча-
паєва, буд. 7) справа № 277/308/17, суддя Гресько В. А.

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

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в судове за-
сідання на 10 год. 30 хв. 7 серпня 2017 року як відповідача Тарарака Артема Олек-
сандрович (останнє відоме місце проживання: вул. Шевченка, 31-Б, кв. 1 у м. Воз-
несенську Миколаївської області), у справі за позовом Лопушенко Лідії Іванівни 
до Тарарака Артема Олександрович про визнання особи такою, що втратила пра-
во користування житловим приміщенням.

Засідання відбудеться в приміщенні Вознесенського міськрайонного суду за 
адресою: м. Вознесенськ Миколаївської області, вул. Кібрика, 11, каб. № 14.

В разі неявки відповідача в судове засідання, справа буде розглянута без його 
участі на підставі наявних у ній матеріалів.

Суддя О.В. Вуїв

Згідно з протоколом № 10 Позачергових Загальних зборів учасників 

ТОВ «Інстафф» від 20.07.2017 р. прийнято рішення щодо припинення 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Інстафф» (08132, м. Ви-

шневе, вул. Ломоносова, буд. 1-Б, оф. 2, код ЄДПРОУ 38151163) шля-

хом його ліквідації у добровільному порядку. Головою ліквідаційної ко-

місії призначено Пріщенка Павла Анатолійовича. Заяви кредиторів при-

ймаються протягом двох місяців від дня публікації оголошення.

Старобільський районний суд Луганської області (92700, вул. Про-
летарська, 38а) викликає відповідачку Чернікову Людмилу Володими-
рівну в справі №431/14/17-ц за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Черні-
кової Людмили Володимирівни про стягнення заборгованості в судове 
засідання, призначене на 08.08.2017 р. о 09.00 год. Суддя Озеров B.O.

У разі неявки відповідачки на призначений час та неповідомлення 
про причини неявки, справа буде розглянута за її відсутності за наявни-
ми в ній доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З публікацією оголо-
шення, відповідачка вважається повідомленою належним чином.

Печерський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Бастрі-
кова Владислава Олександровича, 27.09.1976 р.н. (останнє відоме міс-
це проживання: Київська область, Вишгородський район, с. Старі Пе-
трівці, пров. Виноградний, буд. 8) у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України в судове засідання, яке відбудеться 08 серпня 
2017 року о 15 год. 00 хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Пе-
черського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 
42а, зал № 3, каб. 17, під головуванням судді Шапутько С.В.

Також повідомляємо, що відповідно до ухвали Печерського районно-
го суду м. Києва від 05.07.2017 призначено судовий розгляд на підставі 
обвинувального акта за обвинуваченням Бастрікова Владислава Олек-
сандровича, 27.09.1976 р.н., у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, в порядку спеціального судового провадження.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Болехівський міський суд Івано-Франківської обл. (адреса суду: 77200, Івано-Фран-
ківська обл., м. Болехів, вул. Коновальця, буд. 34) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 08.08.2017 о 09:40 до Мельник Василь Степанович (останнє відоме місце реєстрації: 
77220, Івано-Франківська обл., Болехівський р-н, с. Тисів, вул. Шевченка, буд. 7) справа 
№ 339/218/17, суддя Сметанюк В. Б.

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

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман, вул. 
Незалежності, 13) розглядається цивільна справа № 225/5605/16-ц за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Альфа Банк» до Прокоф’єва Олександра 
Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач Прокоф’єв Олександр Олександрович викликається до каб. №12 су-
ду на 14 серпня 2017 року о 16 годині 00 хвилин для участі у розгляді справи по 
суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У 
разі неявки відповідача, справа буде розглянута у його відсутність за наявними 
доказами.

Суддя Саржевська I.B.
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Дзержинський міський суд Донецької області 
(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає ци
вільну справу за позовною заявою ПАТ «Укрсоц
банк» до Альпатцевої Вікторії Василівни, Гашимова 
Ниджат Мезахир огли про стягнення заборгованос
ті за кредитним договором.

Відповідачі по справі Альпатцева Вікторія Василів
на, зареєстрована за адресою: вул. Соцгородок, бу
динок 89, смт Кірове, м. Дзержинськ, Донецька об
ласть, Гашимов Ниджат Мезахир огли, зареєстрова
ний за адресою: вул. Радянська, будинок 52, м. Дзер
жинськ, Донецька область, викликаються на 20 ве
ресня 2017 року о 13.00 год. до суду, каб. № 7, для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідач, зареєстроване місце проживання (пе
ребування), місцезнаходження чи місце роботи яко
го невідоме, викликається в суд через оголошення 
у пресі. З опублікуванням оголошення про виклик 
відповідач вважається повідомленим про час і міс
це розгляду справи.

Відповідачам пропонується надати свої запере
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, 
відповідачі повинні повідомити суд про причини не
явки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя В.В. Андреєв

Залізничний районний суд м. Львова викликає 
Шпека Василя Володимировича, останнє відоме міс
це проживання: м. Львів, вул. Таллінська, 4/4, як за
інтересованої особи по справі за заявою ДП МОУ 
«Готель Власта» про поновлення пропущеного стро
ку повторного пред’явлення виконавчого докумен
та по справі за позовом ДП МОУ «Готель Власта» до 
Шпека Василя Володимировича про відшкодування 
збитків на 10 год. 00 хв. 01 вересня 2017 р. за адре
сою: м. Львів, вул. С. Бандери, 3, каб. 18.

У випадку неявки Шпека Василя Володимировича 
у судове засідання на вказану адресу, розгляд спра
ви буде проведений у його відсутності.

Суддя Боровков Д.О.

Добропільський міськрайонний суд Донецької 
області (85004, м. Добропілля Донецької облас
ті, вул. Банкова, 39а) розглядає цивільну справу 
227/1952/17 за позовом Публічного акціонерного то
вариства «Державний ощадний банк України» в осо
бі філії – Донецьке обласне управління AT «Ощад
банк» до Новикової Ольги Сергіївни, Новикова Гри
горія Вікторовича про стягнення заборгованості.

Відповідачка: Новикова Ольга Сергіївна, 26 листо
пада 1977 року народження, уродженка: м. Харцизьк 
Донецької області, викликається на 11 серпня 2017 
року о 08.00 годині до Добропільського міськрайон
ного суду, кабінет № 3, для участі у розгляді справи.

Відповідач: Новиков Григорій Вікторович, 16 лю
того 1974 року народження, уродженець: м. Хар
цизьк Донецької області, викликається на 11 серпня 
2017 року о 08.00 годині до Добропільського міськ
районного суду, кабінет № 3, для участі у розгляді 
справи.

Відповідачам пропонується подати письмові по
яснення по суті позову та за наявністю заперечення 
проти позову та докази. У випадку неприбуття вони 
повинні повідомити суд про причини неявки інакше 
справа буде розглянута у їхню відсутність.

Суддя Кошля А.О.

Самарський районний суд м. Дніпропетровська, 
у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом 
Гостєвої Юлії Вікторівни до Гостєва Євгена Євгено
вича про стягнення аліментів, викликає в судове за
сідання Гостєва Євгена Євгеновича (останнє відоме 
місце реєстрації: м. Дніпро, вул. Новаторська ,10) 
як відповідача, яке відбудеться 11 серпня 2017 ро
ку о 09.00 годині в приміщенні Самарського район
ного суду м. Дніпропетровська по вул. Електричній 
1а (каб. 205).

Суддя К.С. Маштак

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо
ля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розгля
дає справу за кримінальним провадженням відносно 
Дибова Едуарда Вікторовича, у вчиненні криміналь
ного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК 
України.

Обвинувачений Дибов Едуард Вікторович викли
кається на 09 серпня 2017року на 08.45 годину, до 
Орджонікідзевського районного суду міста Маріу
поля Донецької області для участі в розгляді спра
ви по суті.

Суддя Щербіна А.В.

Мозговий Геннадій Олександрович, 14 квітня 1971 року 
народження, який мешкає за адресою, вул. Геологічна, буд. 9, 
кв. 1, м. Антрацит Луганської області, викликається як відпо
відач  у судове засідання по цивільній справі № 2/431/997/17 
за позовом Глаголєвої Олени Володимирівни до Мозгового 
Геннадія Олександровича про надання дозволу на тимчасо
вий виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди та су
проводу батька, яке відбудеться 09 серпня 2017 року о 09 го
дині 20 хв., в приміщенні суду за адресою: Луганська область,  
м. Старобільськ, вул. Миру, 38а.

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

Суддя О.М. Березка

Дніпровський районний суд м. Києва в зв’язку з роз
глядом цивільної справи за позовом Публічного акціо
нерного товариства «УкрСиббанк» до Волощук Андрія 
Миколайовича, Шуруби Ніни Олексіївни, Волощук Анни 
Вікторівни про стягнення заборгованості за кредитним 
договором, викликає в судове засідання, яке відбудеть
ся 26 вересня 2017 року о 14 годині 00 хвилин в примі
щення Дніпровського районного суду м. Києва (м. Київ, 
вул. І. Сергієнка, 3, каб. 39) як відповідача Шурубу Ніну 
Олексіївну, останнє місце проживання за адресою: м. Ки
їв, прт Маяковського, буд. 69, кв. 211.

В разі неявки в судове засідання, справа буде розгля
нута без вашої участі.

Суддя В.П. Катющенко

Новоайдарський районний суд викликає представни
ка Луганської обласної бібліотеки, як відповідача в судо
ве засідання за позовною заявою Мінакової Тетяни Ми
колаївни в інтересах Коленської Тетяни Петрівни до Лу
ганської обласної бібліотеки для дітей про розірвання 
трудових відносин, що відбудеться 04 вересня 2017 року 
о 12.00 годині в приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, смт Новоайдар, вул. Миру, 38.

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

Суддя В.Б. Мартинюк

Хміляр Юлія Костянтинівна, 19 березня 1986 ро
ку народження, яка мешкає за адресою, вул. Лені
на, буд. 16, кв. 81, м. Антрацит, Луганської області, 
викликається як відповідачка у судове засідання по 
цивільній справі № 2/431/1002/17 за позовом Хміляр 
Олександра Івановича до Хміляр Юлії Костянтинів
ни про розірвання шлюбу, яке відбудеться 09 серп
ня 2017 року о 09 годині 10 хв., в приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. 
Миру, 38а.

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

Суддя О.М. Березка

До Любомльського районного суду Волинської 
області за адресою: м. Любомль, вул. Ярослава Му
дрого, 3, в судове засідання на 10 годину 11 серп
ня 2017 року як відповідача в цивільній справі № 
163/1595/17 за позовом Киричука Руслана Петрови
ча про встановлення порядку користування нерухо
мим майном викликається Киричук Наталія Петрів
на, яка проживає по вулиці Бойовій, 9, кв. 26, в місті 
Феодосія АР Крим.

Відповідач має право подати свої докази чи запе
речення проти позову, чи повідомити про них суд.

В разі неявки відповідача може бути проведений 
заочний розгляд справи.

Суддя С.С. Чишій

Старобільський районий суд Луганської області 
викликає Коннову Ольгу Миколаївну, яка мешкає за 
адресою: Луганська обл., м. Антрацит, с. Кам’яне, як 
відповідачку у судове засідання по цивільній справі 
№ 431/2647/17 провадження № 2/431/999/17 за по
зовом Коннова Павла Дмитровича до Коннової Оль
ги Миколаївни про розірвання шлюбу, яке відбудеть
ся 14 серпня 2017 року о 09 годині 00 хв. в примі
щенні суду за адресою: Луганська область, м. Старо
більськ, вул. Миру (Пролетарська), 38а.

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

Суддя Олійник С.В.

Куйбишевський районний суд Запорізької області 
викликає як відповідачів Пономарцова Романа Ана
толійовича, Пономарцову Валентину Павлівну в су
дове засідання, яке призначене на 12.00 годину 18 
серпня 2017 року, для розгляду цивільної справи за 
позовом ПАТ КБ «ПравексБанк» про стягнення за
боргованості за кредитним договором, яке відбу
деться за адресою: вул. Центральна 26а, смт Більмак 
Запорізької області.

Суддя Мальований В.О.

Старобільський районий суд Луганської області ви
кликає Гасанову Елладу Мамедалі кизи, яка мешкає за 
адресою: Луганська обл., м. Антрацит, вул. Крупської, 
буд. 41, як відповідачку у судове засідання по цивільній 
справі № 431/2648/17 провадження № 2/431/1000/17 за 
позовом Алдаркіна Еміля Хафізовича до Гасанової Елла
ди Мамедалі кизи про розірвання шлюбу, яке відбудеть
ся 14 серпня 2017 року о 08 годині 00 хв. в приміщен
ні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, 
вул. Миру (Пролетарська), 38а.

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

Суддя Олійник С.В.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає 
цивільну справу за позовом Мальцевої I.P. до Сюняєвої В.В., 
третя особа: Орган опіки та піклування Слов’янської міської 
ради про визнання особи такою, що втратила право користу
вання житловим приміщенням.

Відповідачка по справі Сюняєва Вікторія Володимирівна, 
що проживає за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, 
вул. Гудованцева, б. 26, викликається о 08.00 годині 11 серп
ня 2017 року до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повин
на повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута за її відсутності.

Суддя І.О. Сидоренко

Конотопський міськрайонний суд Сумської об
ласті викликає Чухно Олександра Анатолійовича як 
відповідача по цивільній справі № 2/577/1133/17 за 
позовом Чухно Раїси Іванівни до Чухно Олександра 
Анатолійовича, третя особа: орган реєстрації Коно
топської міської ради про визнання особи такою, що 
втратила право користування приміщенням 15 серп
ня 2017 року о 08. год. 00 хв. в приміщенні суду за 
адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Садова, 
8, каб. № 10, тел. 26304. При собі необхідно мати 
паспорт.

Суддя Т.А. Буток

Старобільський районий суд Луганської облас
ті повідомляє Федорова Костянтина Олександро
вича, який зареєстрований за адресою: вул. Миру, 
буд. 20, кв. 8, м. Антрацит, Луганської області, про 
те, що 27 липня 2017 року, було винесено рішен
ня по цивільній справі № 431/2858/17; проваджен
ня № 2/431/1071/17 р. за позовом Федорової Мари
ни Олександрівни до Федорова Костянтина Олексан
дровича про надання дозволу на тимчасовий виїзд 
за кордон неповнолітньої дитини без згоди батька, 
яким позовні вимоги позивача задоволено.

Суддя О.В. Ткач

Солом’янський районний суд м. Києва повідо
мляє, що розгляд справи за позовом Онищенко Ін
ни Олегівни до Осадчої Вероніки Ігорівни, третя осо
ба: СПРФО Солом’янського РУ ГУ МВС України в  
м. Києві про визнання особи такою, що втратила 
право користуватися жилим приміщенням та зняття 
з реєстрації обліку відбудеться 18 жовтня 2017 ро
ку об 11. год. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, 
вул. Полковника Шутова, 1, каб. 19.

У судове засідання викликається як відповідачка 
Осадча Вероніка Ігорівна.

В разі вашої неявки справу буде розглянуто у ва
шу відсутність.

Суддя С.І. Кушнір

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області (вул.  
Д. Галицького, 22 м. Дубно, Рівненської області) викликає в су
дове засідання на 10 годину 00 хвилин 03, 04, 05, 06 жовтня 2017 
року обвинуваченого Зарембо Андрія Анатолійовича, 11 берез
ня 1988 року народження, уродженця м. Сургут Тюменської об
ласті Російської Федерації, зареєстрованого: вул. Волинської Ди
візії, буд. 31, кв. 62, м. Рівне, Рівненської області, Україна, остан
нє відоме місце перебування: вул. Чехова, 49, м. Сургут, Тюмен
ської області, Російської Федерації у кримінальному проваджен
ні № 12012190080000136 відносно Зарембо Андрія Анатолійо
вича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України.

Відповідно до ст. ст. 2975, 323 КПК України з моменту опублі
кування повістки про виклик, обвинувачений вважається належ
ним чином ознайомлений з її містом.

Суддя Р.В. Ралець

Маньківський районний суд Черкаської облас
ті викликає в судове засідання по цивільній справі 
№ 701/534/17ц за позовом Манжоли Романа Вікто
ровича до Манжолу Катерини Миколаївни про розі
рвання шлюбу та стягнення аліментів, як відповіда
ча Манжоли Катерину Миколаївну. Судове засідання 
відбудеться о 09.00 год. 16 серпня 2017 року в примі
щенні суду за адресою: вул. Соборна, 8, смт Маньків
ка, Маньківського району, Черкаської області. У ра
зі неявки відповідача справа буде розглянута без її 
участі.

Суддя І.Д. Калієвський

Богунський районний суд м. Житомира (м. Жито

мир, мн Соборний, 1) викликає як обвинуваченого 

Гасімова Ібрагіма Аловсат Огли в підготовче судове 

засідання, яке відбудеться 11.08.2017 року о 15 год. 

00 хв. в залі суду 4Б4, по кримінальному прова

дженню по обвинуваченню Гасімова Ібрагіма Алов

сат Огли за ст. 115 ч. 1 КК України.

Суддя Н.А. Гулак

У провадженні Бориспільського міськрайон
ного суду Київської  області знаходиться цивіль
на справа за позовом Лисенок Дениса Анатолійо
вича до Лисенок Наталії Олександрівни, третя осо
ба: Відділ державної реєстрації актів цивільного ста
ну Деснянського районного Управління юстиції у  
м. Києві про виключення відомостей про особу, як батька 
дитини з актового запису про її народження.

Викликаємо як відповідачку: Лисенок Наталію Олек
сандрівну.

Розгляд вище зазначеної справи відбудеться 18.08.2017 
року об 11 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Бо
риспіль, вул. Київський Шлях, 72, каб. № 1.

Суддя Вознюк С.М.

Барський районний суд Вінницької області повідо
мляє як відповідача Білошкурського Олександра Бо
рисовича, що судове засідання по цивільній справі за 
позовом Мірчук Анастасії Ігорівни до Білошкурсько
го Олександра Борисовича про стягнення аліментів 
на утримання дитини, відбудеться о 09 годині 00 хви
лин 15 серпня 2017 року. У разі неявки у судове за
сідання відповідача справу буде вирішено на підставі 
наявних у ній доказів.

Суддя Єрмічова В.В.

15 серпня 2017 року на Аграрній біржі відбудеться загальний аукціон з 
продажу необробленої деревини лісогосподарських підприємств  

Луганського та Донецького обласних управлінь лісового  
та мисливського господарств (ресурс ІV-го кварталу 2017 року).

Сесія з продажу деревини (всі сортименти) відбудеться 15 серпня о 10:00.
Відомості про обсяги запропонованої для продажу необробленої дереви

ни, її породи, продавців, якісні характеристики, кількість та розміри лотів, по
чатковий рівень ціни лота, крок аукціону, умови поставки, строки поставки, 
кінцевий термін прийняття заявок на участь в аукціоні, розмір та термін пере
рахунку гарантійного внеску, а також інші умови проведення аукціону можна 
отримати на сторінці Аграрної біржі в мережі Інтернет — agrex.gov.ua або за 
адресою: 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 67, корп. 5, будівля Аграрної бір
жі, тел. (044) 4686927, email: wood@agrex.gov.ua.

Прийом заявок на аукціон завершується 14 серпня 2017 року о 10:00 год.

16 серпня 2017 року на Аграрній біржі відбудеться загальний аукціон з про-
дажу необробленої деревини лісогосподарських підприємств Харківського 

обласного управління лісового та мисливського господарства  
(ресурс ІV-го кварталу 2017 року).

Сесія з продажу деревини (всі сортименти) відбудеться 16 серпня о 10:00.
Відомості про обсяги запропонованої для продажу необробленої дереви

ни, її породи, продавців, якісні характеристики, кількість та розміри лотів, по
чатковий рівень ціни лота, крок аукціону, умови поставки, строки поставки, 
кінцевий термін прийняття заявок на участь в аукціоні, розмір та термін пере
рахунку гарантійного внеску, а також інші умови проведення аукціону можна 
отримати на сторінці Аграрної біржі в мережі Інтернет — agrex.gov.ua або за 
адресою: 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 67, корп. 5, будівля Аграрної бір
жі, тел. (044) 4686927, email: wood@agrex.gov.ua.

Прийом заявок на аукціон завершується 15 серпня 2017 року о 10:00 год.

 17 та 18 серпня 2017 року на Аграрній біржі відбудеться загальний аукціон  
з продажу необробленої деревини лісогосподарських підприємств Київського  
та по м. Києву обласного управління лісового та мисливського господарства  

(ресурс ІV-го кварталу 2017 року).
Сесія з продажу хвойних порід деревини відбудеться 17 серпня о 10:00. Се

сія з продажу листяних порід деревини відбудеться 18 серпня о 10:00.  Відомос
ті про обсяги запропонованої для продажу необробленої деревини, її породи, про
давців, якісні характеристики, кількість та розміри лотів, початковий рівень ціни 
лота, крок аукціону, умови поставки, строки поставки, кінцевий термін прийнят
тя заявок на участь в аукціоні, розмір та термін перерахунку гарантійного внеску, 
а також інші умови проведення аукціону можна отримати на сторінці Аграрної бір
жі в мережі Інтернет — agrex.gov.ua або за адресою: 04073, м. Київ, вул. Копи
лівська, 67, корп. 5, будівля Аграрної біржі, тел. (044) 4686927, email: wood@
agrex.gov.ua.

Прийом заявок на аукціон завершується 16 серпня 2017 року о 10:00 год.

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької облас
ті О.В. Стадченко знаходиться кримінальне провадження № 233/2982/17 за обви
нуваченням Федяніна Максима Сергійовича, у вчиненні кримінального правопору
шення, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України зареєстрованого за адресою: До
нецька область, м. Макіївка, мікрорайон Зелений, буд. 12, кв. 175.

Відповідно до ухвали Костянтинівського міськрайонного суду Донецької облас
ті від 27 липня 2017 року розгляд кримінального провадження за обвинувачен
ням Федяніна Максима Сергійовича проводиться в порядку спеціального судово
го провадження (in absentia) за відсутності обвинуваченого.

Суд викликає обвинуваченого Федяніна Максима Сергійовича у підготов
че судове засідання на 09 серпня 2017 року о 10 годині 00 хвилин, яке відбу
деться у приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2,  
каб. № 17.

Суддя О.В. Стадченко

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро
пілля, Донецької області, вул. Банкова, буд. 39А) розглядає цивільну справу  
№ 227/1600/17 за позовом Вєгєри Галини Миколаївни до Ковальчука Романа Во
лодимировича, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету 
спору виконком Білицької міської ради, про визнання особи такою, що втратила 
право користування жилим приміщенням.

Відповідач Ковальчук Роман Володимирович, місце реєстрації: Донецька об
ласть, м. Білицьке, вул. Харківська, буд. 25, кв.17, викликається на 11 серпня 2017 
року о 10.45 годині до Добропільського міськ районного суду, кабінет № 7, для 
участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропонується надати суду 
письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, необхідно повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність на під
ставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Тимофєєва Г.Л.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Барабащука 
Андрія Васильовича, який проживає за адресою м. Чернівці, вул. Вин
ниченка, буд. 88 як відповідача у судове засідання по цивільній спра
ві за позовом Василенко Майї Василівни до Чернівецької міської ра
ди, Барабащука Андрія Васильовича та Пекарського Валерія Вікторо
вича про визнання незаконними та скасування рішень міської ради о 
14.30 год. 30 серпня 2017 року за адресою: м. Чернівці, вул. Кафе
дральна, 4, каб. 5.

В разі неявки в судове засідання відповідача Барабащука Андрія Ва
сильовича справу буде розглянуто в його відсутність за наявними ма
теріалами справи.

Суддя О.Г. Літвінова
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Дитячі малюнки 
подорожують країною

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ВИСТАВКА. У приміщенні Вінницької міської ради краяни ма-
ли можливість ознайомитися з міжнародною виставкою дитя-
чих малюнків «Мій край — мій дім». На ній зокрема представ-
лено малюнки дітей із зони проведення АТО. Виставка нагадує, 
що треба все зробити, щоб в Україні настав мир. Ідея створення 
експозиції належить громадській організації «Словацько-україн-
ський центр партнерства». Свої малюнки для огляду надали май-
же 40 дітей, восьмеро з яких — діти із сімей внутрішньо перемі-
шених осіб, що проживають у Вінниці. Експозиція налічувала 45 
робіт. Протягом двох днів вінничани мали можливість відвідати 
виставку, а потім вона вирушила в інші міста країни, де в кожно-
му поповнюватиметься новими дитячими малюнками. Експози-
ції демонструватимуть і в Києві. У Вінниці виставка відбулася за-
вдяки громадській організації «Об’єднання переселенців «Спіль-
на справа» та за підтримки департаменту культури міської ради.

За новими знаннями 
до літнього табору

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ЦЕНТР МОЛОДІ. На базі Запорізького обласного центру молоді 
протягом літа 2017 року працює літній ІТ-табір. Це — навчальний 
проект для молодих запоріжців, які цікавляться комп’ютерними 
технологіями, програмуванням, веб-дизайном, анімацією, марке-
тингом та основами ІТ-бізнесу. Його реалізації сприяла фінансова 
підтримка з боку соціальної програми «Ми — це місто», яку про-
ект виборов у конкурсі на отримання грантів від «Запоріжсталі».

Учасники вивчають інформаційні технології, основи про-
грамування і SEO, вчаться розробляти сайти, опановують 
комп’ютерну графіку та веб-дизайн. Крім того, зареєстровані 
учасники мають змогу познайомитися з провідними фахівця-
ми в ІТ-сфері, навчитися працювати в команді та завести но-
ві, корисні в майбутньому знайомства. Загалом, проект зібрав 
близько 85 учасників, серед яких є як зовсім юні (13 років), так і 
люди старшого віку. Головне, що всі вони розуміють: прийшли 
навчатися і йти за своєю метою — освоювати засади програ-
мування та створювати в майбутньому власний продукт. 

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 5 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +18  +23 +28  +33 Черкаська +18  +23 +28  +33
Житомирська +18  +23 +28  +33 Кіровоградська +18  +23 +33  +38
Чернігівська +18  +23 +28  +33 Полтавська +18  +23 +28  +33
Сумська +18  +23 +28  +33 Дніпропетровська +18  +23 +33  +38
Закарпатська +18  +23 +33  +38 Одеська +20  +25 +33  +38
Рівненська +18  +23 +28  +33 Миколаївська +20  +25 +33  +38
Львівська +18  +23 +28  +33 Херсонська +20  +25 +33  +38
Івано-Франківська +18  +23 +28  +33 Запорізька +20  +25 +33  +38
Волинська +18  +23 +28  +33 Харківська +20  +25 +28  +33
Хмельницька +18  +23 +28  +33 Донецька +20  +25 +33  +38
Чернівецька +18  +23 +28  +33 Луганська +20  +25 +33  +38
Тернопільська +18  +23 +28  +33 Крим +20  +25 +33  +38
Вінницька +18  +23 +33  +38 Київ +21 +23 +31 +33

Укргiдрометцентр
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У скарбниці скіфського 
золота — нові знахідки
РОЗКОПКИ. Дослідникам Більського городища на Полтавщині 
цього року знову посміхнулася доля

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр» 

(фото автора)

Під час цьогорічних 
планових археологіч-

них розкопок в урочищі 
Скоробір, що розташова-
не на території Більського 
городища в Котелевсько-
му районі Полтавської об-
ласті, студенти та нау-
ковці Харківського націо-
нального університету ім. 
В.Н. Каразіна під керівни-
цтвом кандидата історич-
них наук Ірини Шрамко в 
одному з курганів виявили 
унікальні артефакти скіф-
ської доби. 

Масивні золоті прикра-
си, знайдені ними, ймовір-
но, належали тогочасним 
заможним людям. Також 
археологи виявили рідкіс-
ну для цієї частини Євро-
пи імпортовану посуди-
ну, схожу на кубок або ча-
шу, до того ж цілу та не-
ушкоджену, що також ду-
же цінно. Не розчарував 
і сусідній курган-похо-
вання скіфського воїна на 
коні, де крім пошкодже-
ної керамічної посудини 
виявили певну кількість 
бронзових, покритих пла-
тиною бляшок-прикрас 
для кінної збруї, викона-
них у «тваринному» стилі. 
Бляшки імітують хижого 
птаха із загнутим дзьобом. 

Нагадаємо, минулог о ро-
ку поталанило Ірині Шрам-
ко. Тоді вона знайшла 
більш як 30 золотих скіф-
ських прикрас, датованих 
першою половиною VI сто-
ліття до нашої ери. Нині 
вони зберігаються у фон-
дах Полтавського обласно-
го краєзнавчого музею іме-
ні Василя Кричевського. 

Як повідомив директор іс-
торико-культурного запо-
відника «Більськ» Ігор Ко-
рост, усі знайдені на горо-
дищі речі з жовтого мета-
лу вчені передають у фонди 
Полтавського краєзнавчого 
або університетського музе-

їв, де є відповідні умови для 
їхнього зберігання. У фон-
дах заповідника «Більськ» 
нині перебуває близько 12 
тисяч археологічних знахі-
док, страхова ринкова вар-
тість яких становить понад 
мільйон доларів.

Творчий букет Покровщини
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр» 

ЛІТФРОНТ. У Покровську на 
Донеччині побачила світ кни-
га «Сонячне суцвіття», до якої 
увійшли твори місцевих поетів 
і прозаїків, публіцистів, крає-
знавців та майстрів мистецтва. 
Солідне видання започатко-
ваної свого часу серії «Творчі 
сили Покровщини» стало ду-
же доречним подарунком до 
десятиліття місцевого твор-
чого об’єднання «Суцвіття», 
що діє при Покровській цен-
тральній міській бібліотеці іме-
ні Т.Г. Шевченка. З перших ро-
ків свого існування об’єднання 
активно розвивалося та попу-
ляризувало літературу і мисте-

цтво, і невдовзі до нього при-
єдналися творчі люди з інших 
міст та районів Донеччини: з 
Родинського, Мирнограда, Гро-
дівки, Селидового. Саме вони 
стали співавторами низки ко-
лективних літературних збірок, 
які в попередні роки видали в 
ТО «Суцвіття»: «Зоряна кри-
ниця», «Царина степу», «Зи-
мова симфонія» та інші. Крім 
того, любителі слова, почина-
ючи з 2010 року, випускають 
ще й власну газету «Суцвіття», 
де друкуються твори місцевих 
авторів та літераторів з інших 
міст і областей України. При-
чому особливу увагу тут приді-
ляють початківцям, серед яких 
немало школярів, котрі можуть 
розраховувати на підтримку з 

боку досвідченіших авто-
рів та редакторів. 

 «Славною пам’яткою 
будь-якої доби є не ли-
ше дороги, архітектур-
ні споруди, горіхові гаї 
чи парки, але й події 
культурного життя міс-
та. Книга «Сонячне су-
цвіття» є також ознакою 
нашого сьогодення, яке 
згодом перейде в мину-
ле, а потім і у далеке ми-
нуле. Час усе зруйнує, а 
видання переживе полі-
тичні події і житиме, до-
ки існуватиме місто По-
кровськ», — вважає одна 
із авторів збірки, краєзнавець 
Діана Білокінь із Покровсько-
го району. 

Так виглядає збірка 
літературних творів, видана 

до 10-річчя творчого 
об’єднання «Суцвіття»

Герой України Тетяна Корост звертає увагу на рідкісну знахідку — 
імпортовану неушкоджену посудину, яку тільки-но виявили

Рідкісна посудина та золоті скіфські прикраси, знайдені в 
кургані Більського городища

Знайдена у похованні вершника керамічна посудина
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