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Про особливості професії 
льотчика «Урядовому кур’єру» 
розповів командир Повітряного 
командування «Захід» 
полковник Олексій Марченко
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ВІДНОВИТИ СПРАВЕДЛИВІСТЬ. Громадяни вимагають ухвалити 
закон про безперешкодний доступ до річок, озер, морів

3

Віце-прем’єр-міністр про розширення програми 
«Доступні ліки», на яку передбачено додаткові 
200 млн грн в останніх змінах до держбюджету-2017

3G шириться на схід
ПРОГРЕС. На підконтрольній Україні території Донеччини і 

Луганщини мережа зв’язку 3G доступна вже у 125 населених 
пунктах. Про це повідомив директор з питань радіочастотних 
присвоєнь Державного підприємства «Український державний 
центр радіочастот» (УДЦР) Євген Мирзаков.

Він зокрема зазначив, що фахівці УДЦР намагаються опе-
ративно опрацьовувати заявочні документи для оформлення 
дозвільних документів на базові станції стандарту ІМТ-2000/
UMTS/3G задля забезпечення покриття території сходу Укра-
їни послугами зв’язку стандарту 3G. Цього дуже потребують 
люди на підконтрольній Україні частині.

Переваги новітньої технології вже відчули жителі 94 міст та 
селищ Донецької та 31 населеного пункту Луганської облас-
тей. Найбільш щільно мобільним зв’язком стандарту 3G покри-
ті на Донеччині: Маріуполь — 204 базові станції, Краматорськ 
— 69, Слов’янськ — 43, Бахмут — 32, Костянтинівка — 23, на 
Луганщині: Сєверодонецьк — 36, Лисичанськ — 23, Рубіжне — 
15 та Старобільськ — 12 базових станцій.

ЦИТАТА ДНЯ

ПАВЛО РОЗЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

13,4 млрд куб. м 
газу вже накопичено у підземних 
сховищах. За умови збереження 
нинішніх темпів закачування до 

опалювального сезону 2017/18 років 
запаси становитимуть 16 млрд куб. м.

«Ми не будемо 

робити жодних кроків 

назад. Встановлюється 

довіра між державою, 

фармвиробниками 

і бізнесом».

Село Козин Київської області: люди відновлюють своє право на доступ до узбережжя

Право  
на вільний берег

Сучасні симфонії для стародавнього Гелона
УПЕРШЕ! На Більському городищі відбудеться фестиваль класичної музики

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Уся полтавська земля бла-
гословенна. А територія 

Більського городища з його ма-
льовничими околицями — осо-
блива. Заступник начальни-
ка управління культури Пол-
тавської облдержадміністра-

ції Валентина Вождаєнко ка-
же, що коли приїжджає туди, 
в неї виникає бажання впас-
ти навколішки і помолитися. 
З цієї землі струменить по-
тужна енергія, навіюючи на-
читаним про її історію й багат-
ства всілякі фантазії. То ко-
мусь привидиться, що уздовж 
високих (до 10 метрів заввиш-

ки) довжелезних (протяжніс-
тю 37 кілометрів) оборонних 
валів промайнув скіфський 
воїн у гостроконечному шо-
ломі зі списом і в бойових об-
ладунках. Ще хтось помітить 
благородного оленя, який про-
біг і сховався в гайку від скіф-
ської стріли. Олені там і справ-
ді є. Та й бронзових наконеч-

ників стріл допитливі археоло-
ги щороку знаходять десятки. 
А в курганах, яких там понад 
тисячу, виявляють і значно ці-
кавіші речі: вироби з кераміки, 
культові предмети, статует-
ки, наприклад фігурки скіфів, 
крилатого коня і крилатого со-
баки, бобра, барана, кинджа-
ли, ножі, браслети. Чимало ар-

тефактів із золота. Ось і під 
час цьогорічних планових ар-
хеологічних розкопок в урочи-
щі Скоробір наукова експеди-
ція Харківського національно-
го університету імені В. Н. Ка-
разіна під керівництвом 
доцента Ірини Шрамко 
в одному з курганів зна-
йшла скіфське золото. 
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Ковпаківський райсуд м. Суми викликає від-
повідачів: ТОВ «Торговий дім «Оріон-Д», Фе-
денка В’ячеслава Володимировича в судо-
ве засідання для розгляду цивільної справи  
№ 592/11331/14-ц, провадження 2/592/499/16 
за позовом ТОІ «Інфініто» (INFINITO S.L.R.) до 
ТОВ «Торговий дім «Оріон-Д», Гусєвої В., Фе-
денка В.В., 3-тя особа: Приватний нотаріус Сум-
ського міського нотаріального округу Ануфрієв 
О.В., про визнання договору недійним.

Розгляд справи відбудеться о 09.30 годині 19 
вересня 2017 року в приміщенні Ковпаківського 
райсуду м. Суми за адресою: м. Суми, вул. Пер-
шотравнева, 12, зал судового засідання № 8. В 
разі неявки відповідачів справа буде розгляну-
та у їхню відсутність за наявними матеріалами.

Суддя A.M. Алфьоров

Ширяївський районний суд Одеської облас-
ті викликає як відповідачку Вдовіну Галину Ві-
кторівну в судове засідання, яке відбудеться 
05.10.2017 року о 09.00 год. у приміщенні Ши-
ряївського районного суду Одеської області за 
адресою: Одеська область, смт Ширяєве, вул. 
Соборна, № 97А (зал засідання № 1), у цивіль-
ній справі № 518/146/17 за позовом Вдовіна Ві-
ктора Івановича до Вдовіної Галини Вікторівни 
(третя особа: Ширяївська селищна рада Ширя-
ївського району Одеської області) про визнання 
особи такою, що втратила право користування 
жилим приміщенням.

У разі неявки в судове засідання, розгляд 
справи буде проведено за вашої відсутності.

Суддя С.А. Палій

Бердянським міськрайонним судом, що 
знаходиться за адресою: вул. Консульська, 
64, м. Бердянськ, 20 вересня 2017 року о 
08.40 годині буде проведено судове засідан-
ня у цивільній справі № 310/2964/17 за по-
зовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний ощадний банк України» в осо-
бі філії – Донецьке обласне управління AT 
«Ощадбанк» до Антоненка Сергія Володими-
ровича про стягнення заборгованості за кре-
дитом.

Суд викликає Антоненка Сергія Володими-
ровича як відповідача.

Явка відповідача до суду обов’язкова. У 
разі неявки відповідача в судове засідання, 
воно буде проведене за наявними матеріа-
лами.

Суддя О.М. Вірченко

Сєвєродонецький міський суд Луганської 
області повідомляє Петровському Дми-
тру Миколайовичу, мешканцю міста Каді-
ївка (Стаханов) Луганської області, що 13 
березня 2017 року винесена ухвала за за-
явою Національного аерокосмічного уні-
верситету ім. М.Є. Жуковського «Харків-
ський авіаційний інститут», заінтересова-
ні особи – Петровській Дмитро Миколайо-
вич, Кадіївський міський відділ державної 
виконавчої служби Головного територіаль-
ного управління юстиції у Луганській облас-
ті, про видачу дубліката виконавчого листа 
№432/4838/13-ц.

Суддя Т.С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Лу-

ганської області повідомляє Вавіліній 

Тетяні Григорівні, мешканці міста Лу-

ганська, що 6 липня 2017 року ухвале-

но заочне рішення по цивільній справі 

№428/3489/17 за позовом Вавіліна Во-

лодимира Михайловича про розірвання 

шлюбу, яким позовні вимоги задоволе-

ні повністю.

Суддя Т.С. Журавель

Токмацький районний суд Запорізької 
області викликає в судове засідання Па-
ніотова Сергія Миколайовича як відпові-
дача в цивільній справі № 328/1877/17 за 
позовом ПАТ «Державний ощадний банк 
України» в особі філії — Донецьке облас-
не управління AT «Ощадбанк» до Паніо-
това Сергія Миколайовича про стягнення 
заборгованості за кредитним договором. 
Судове засідання відбудеться 22.08.2017 р. 
о 08 годині 30 хвилин у приміщенні Ток-
мацького районного суду Запорізької об-
ласті за адресою: Запорізька область, м. 
Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Коваленко П.Л.

Арбузинський районний суд Миколаїв-
ської області викликає в судове засідання 
на 11 год. 00 хв. 14 серпня 2017 року як 
відповідача Тугуші Мамуку в справі за по-
зовом Лутчиної Наталії Іванівни до Тугуші 
Мамуки про розірвання шлюбу.

Засідання відбудеться в приміщенні 
Арбузинського районного суду Микола-
ївської області за адресою: Миколаївська 
область, смт Арбузинка, вул. Шевченка, 
204, каб. № 10.

В разі неявки відповідача в судове за-
сідання, справа буде розглянута без йо-
го участі на підставі наявних у ній даних 
чи доказів.

Суддя І.В. Явіца

Корольовський районний суд м. Жи-

томира викликає Садегі Моххамада Ісма-

ейль на розгляд справи за позовом Анто-

ненко Вікторії Вікторівни до Садегі Мохха-

мада Ісмаейль про розірвання шлюбу на 

14 серпня 2017 р. о 09 год. 00 хв. за адре-

сою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, 

каб. 327.

Суддя Р.А. Галасюк

Новоайдарський районний суд викликає 
представника ПАТ «Стахановський завод фе-
росплавів» як відповідача в судове засідання 
за позовною заявою Мінакової Тетяни Мико-
лаївни в інтересах Міхна Сергія Вікторовича 
до ПАТ «Стахановський завод феросплавів» 
про розірвання трудових відносин, що відбу-
деться 4 вересня 2017 року об 11.00 годині в 
приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Новоайдар, вул. Миру, 38.

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

Суддя В.Б. Мартинюк

Срібнянський районний суд Чернігівської об-
ласті викликає відповідача Бачинського Ігоря 
Йосиповича, останнє відоме місце проживання: 
17320, Чернігівська область, Срібнянський ра-
йон, с. Олексинці, вул. Перемоги, 37, по цивіль-
ній справі за позовом Любимської Тетяни Михай-
лівни до Бачинського Ігоря Йосиповича про стяг-
нення аліментів. Судове засідання відбудеться 16 
серпня 2017 року о 09 годині в приміщенні суду 
за адресою: Чернігівська область, Срібнянський 
район, смт Срібне, вул. Миру, 41-а. У випадку не-
явки відповідача в судове засідання та неповідо-
млення суду про причини неявки справу, згідно 
з вимогами ЦПК України, буде розглянуто за йо-
го відсутності. З публікацією оголошення про ви-
клик до суду відповідач вважається повідомле-
ним про час і місце розгляду справи.

Суддя Н.А. Цигура

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області викликає в су-
дове засідання як відповідача гр. Російської Федерації Тарбу Давида Анатолійо-
вича, 06.03.1979 року народження, останнє відоме місце реєстрації проживання: 
Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 31/2, у справі 
за позовом Зінченко Юлії Олександрівни до Тарби Д.А. про розірвання шлюбу на 
09.00 год. 17 серпня 2017 року.

У разі неявки відповідача в судове засідання суд розгляне справу на підставі на-
явних у ній даних чи доказів.

Суддя Рева О.І.

Лисичанський міський суд  Луганської області повідомляє, що 22 берез-
ня 2016 року було винесено заочне рішення по справі № 415/912/16-ц, н.п. 
2/415/575/16 за позовом Бєлєнчука Романа Миколайовича до Бєлєнчук На-
талії Геннадіївни про розірвання шлюбу.

Позовні вимоги задоволено у повному обсязі.
Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за пись-

мовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня опублікуван-
ня в газеті оголошення про розгляд справи.

Суддя Л.Б. Чернобривко

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засідання 
Козака Сергія Дмитровича, Козак Антоніну Юріївну як відповідачів по цивільній 
справі №328/708/17 за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний 
ощадний банк України» в особі філії Донецького обласного управління AT «Ощад-
банк» до Козака Сергія Дмитровича, Козак Антоніни Юріївни про стягнення за-
боргованості.

Судове засідання відбудеться 25.09.2017 року о 13 годині 40 хвилин у примі-
щенні Токмацького районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька 
область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Курдюков В.М.

Оголошується повторний пошук потенційних інвесторів (санаторів) 
для розгляду пропозиції щодо можливої участі на взаємовигідних умо-
вах у відновленні платоспроможності ПАТ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХ-
НОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 30223172, адреса: м. Київ, Львівська площа, 
буд. 8-Б), відносно якого Господарським судом м. Києва 19.03.15 р. пору-
шено провадження у справі про банкрутство № 910/5459/15-г та здійсню-
ється процедура розпорядження майном. Загальна сума заборгованості 
ПАТ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» перед кредиторами відповідно до реє-
стру вимог кредиторів складає 3 666 778,99 грн., підприємство спеціалі-
зується на купівлі-продажу власного нерухомого майна та має у власнос-
ті цінні папери. Контакти для отримання більш детальної інформації що-
до стану Боржника, його активів, умов інвестування та надання пропози-
ції щодо конкретних умов участі інвесторів (санаторів) у відновленні пла-
тоспроможності боржника: моб. 067-502-33-93, 04053, м. Київ, вул. Гого-
лівська, 48, оф. 12. Пропозиції щодо можливої участі на взаємовигідних 
умовах у відновленні платоспроможності ПАТ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛО-
ГІЇ» приймаються до 23.08.2017 р.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Підозрюваний Мельник Ігор Васильович, 04.11.1972 р.н., 
останнє відоме місце проживання: вул. 25-й квартал, буд. 1, кв. 
52, м. Макіївка, Донецької області на підставі ст. ст. 133, 135, 
2975 КПК України, вам необхідно з’явитись до УСБУ в Жито-
мирській області: м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 7, до 
слідчого Федоренка С.В., р.т. (0412) 405-279 о 14.00 12.08.2017, 
о 14.00 13.08.2017 та о 14.00 14.08.2017 для участі у слідчих 
та процесуальних діях (отримання повідомлення про підозру, 
допиту тощо), а також о 14.00 16.08.2017, о 14.00 17.08.2017 
та о 14.00 18.08.2017 для виконання вимог ст. 290 КПК Укра-
їни ознайомлення з матеріалами кримінального провадження  
№ 22016060000000044 від 24.11.2016, у якому ви є підозрю-
ваним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 2583 та ч. 2 ст. 260 КК України.

Баранівським районним судом Житомирської області (м. Ба-
ранівка, вул. Першотравенська 30, Житомирської області) на 08 
годин 30 хвилин 11 серпня 2017 року викликається в судове за-
сідання як відповідач Шкабара Андрій Сергійович, 28 листопада 
1981 року народження, уродженець м. Баранівка Житомирської 
області, місце проживання та реєстрації невідомі, по цивільній 
справі № 273/542/17-ц за позовом Шкабари Ірини Олександрів-
ни до нього про розірвання шлюбу.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважа-
ється повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі не-
явки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за 
наявними матеріалами, винесено заочне рішення.

Суддя О.П. Михалюк

Втрачений судно-

вий квиток на мото-

рний човен «Южан-

ка», реєстраційний 

номер УКА 4505 К, 

зареєстроване на ім’я 

Ліщишин Андрій Ми-

хайлович,

вважати 

недійсним.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відповідача 
Нетесу Миколу Даниловича (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пуш-
кіна, буд. 2а) у судове засідання з розгляду цивільної справи № 428/5943/17 
за позовом Солнцевої Оксани Леонідівни до Нетеси Миколи Даниловича, 
треті особи: Перша Сєвєродонецька державна нотаріальна контора, приват-
ний нотаріус Глаговська Олена Вікторівна про внесення змін до свідоцтва про 
право на спадщину, яке відбудеться 29.08.2017 року об 11 годині 00 хвилин у 
приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар 
Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове засідання суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т.С. Журавель

Повістка про виклик до суду обвинуваченого
В провадженні Лисичанського міського суду Луганської області пере-

буває кримінальне провадження № 415/459/17, внесене до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань № 12016130000000158 від 26.10.2016 ро-
ку, стосовно Соколюк Олександри Юріївни, 01 березня 1976 року наро-
дження, обвинуваченої у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 260, 
ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437 КК України, по якому здійснювалось 
спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому с. 297-1 
КПК України.

Обвинувачена Соколюк Олександра Юріївна, зареєстрована за адре-
сою: Луганська область, місто Перевальськ, вулиця Гагаріна, 9/3.

На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України, Лисичанський міський 
суд Луганської області викликає Соколюк Олександру Юріївну у судо-
вий розгляд, який здійснюється в порядку спеціального судового про-
вадження та відбудеться 22 серпня 2017 року о 10 годині 00 хвилин в 
залі судових засідань Лисичанського міського суду Луганської облас-
ті за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядається колегією судів у складі: го-
ловуючого судді Березіна А.Г., суддів Коваленко Н.В., Чернобривко Л.Б.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
В провадженні Попаснянського районного суду Луганської облас-

ті перебуває кримінальне провадження № 423/1023/17к, внесене до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22015130000000383 від 
22.07.2015 стосовно Скнипи Ірини Іванівни, 21.02.1965 року народжен-
ня, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК 
України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в 
порядку, передбаченому ч. 1 ст. 297-1 КПК України.

Обвинувачена Скнипа Ірина Іванівна, зареєстрована за адресою: Лу-
ганська область, Попаснянський район, смт Новотошківське, вул. Ле-
ніна, буд. 15.

На підставі ст. 297-5, 323 КПК України Попаснянський районний суд 
Луганської області викликає Скнипу Ірину Іванівну у судове засідання, 
що відбудеться 22 серпня 2017 року о 09 год. 00 хвилин в залі судових 
засідань Попаснянського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.

Кримінальне провадження розглядається суддею Лизенко І.В.
Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування 

оголошення, обвинувачена вважається належним чином ознайомлена 
з його змістом.

Суддя І.В. Лизенко

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відпо-
відача Белих Андрія Олексійовича (останнє відоме місце реєстрації: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, буд. 15, кв. 61) 
у судове засідання з розгляду цивільної справи № 428/5585/17 за позо-
вом Белих Олени Олександрівни до Белих Андрія Олексійовича про ро-
зірвання шлюбу, яке відбудеться 22.08.2017 року о 10 годині 00 хви-
лин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове 
засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 
ЦПК України.

Суддя Т.С. Журавель

Сватівський районий суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Попову Ярос-
лаву Олександрівну, як відповідача в судове засідан-
ня по цивільній справі № 426/6271/17 за позовом По-
пова Дмитра Володимировича до Попової Ярослави 
Олександрівни про розірвання шлюбу, що відбудеть-
ся 23 серпня 2017 року о 14.00 год.

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

Суддя В.О. Половинка

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
викликає як обвинуваченого Япринцева Миколу За-
харовича, зареєстрованого за адресою: Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, с. Борівське, вул. Лені-
на, 60, у судове засідання з розгляду кримінально-
го провадження № 428/9549/16-к за обвинуваченням 
Япринцева Миколи Захаровича у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, яке відбудеть-
ся 15 серпня 2017 року об 11 годині 45 хвилин, у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, м, Сє-
вєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

Суддя І.Г. Макаренко

17 серпня 2017 року (четвер) о 14.30 у Секційному залі  Великого конференц-залу Національної акаде-
мії наук України за адресою: 01030, м. Київ, вул. Володимирська, 55, 3-й поверх відбудуться загальні збо-
ри Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Фундуклєєвський» по вул. Богдана Хмельницько-
го, 58А в м. Києві. Реєстрація з 14.00. Перелік питань, що виносяться на обговорення та голосування (про-
ект порядку денного):

1. Обрання Голови та Секретаря зборів, голови та членів Лічильної комісії.
2. Аналіз юристами ситуації по судовим процесам із ТОВ «Консоль ЛТД» та ТОВ «ГІПЕК», пропозиції що-

до необхідних дій (судові процеси по банкрутству та майновим правам).
3. Обговорення загальних умов  функціонування та управління багатоквартирним будинком по вул. Бог-

дана Хмельницького, 58А.
4. Розгляд питання щодо припинення повноважень правління ОСББ «Фундуклєєвський» у складі: Щер-

баков Віктор Захарович, Скібінська Наталія Ромуальдівна, Севрюков Артур Анатолійович, Козачок Людми-
ла Костянтинівна.

5. Обрання нового складу Правління ОСББ «Фундуклєєвський».
6. Про надання строку Керуючому директору Ганоцькому І.В. для підготовки звіту за період 2015—2017 

років щодо утримання житлового комплексу, забезпечення функціонування систем життєзабезпечення, ко-
шторисів, балансів, річних звітів та представлення його на розгляд Правлінню із подальшим обговоренням 
на загальних зборах.

7. Про шляхи зменшення заборгованності з боку власників у ремонтний фонд та внесків на утриман-
ня жит. буд. ОСББ «Фундуклєєвський», включаючи питання щодо розміру додаткових внесків боржників.

8. Про можливість електронного голосування.
9. Інші питання.
Збори скликаються і проводяться за ініціативи ініціативної групи співвласників у складі: Мушенко Сергій 

Петрович, Цуканова Наталія Олександрівна, Барабаш Марія Юріївна.
Телефон для довідок: +38 050 377 77 25, maria@a7-group.com

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Сотніков Іван Васильович, 05.02.1963 

р.н., уродженець смт Трьохізбенка Слов’яносербського 
р-ну Луганської обл., громадянин України останнє відоме 
місце проживання: Луганська обл., Новоайдарський р-н, 
смт Трьохізбенка, вул. Булавіна, буд. 58, на підставі ст. ст. 
134, 135, 297-5, 323 КПК України, вам необхідно з’явитися 
12.09.2017 на 13 год. 00 хв. до Івано-Франківського місь-
кого суду Івано-Франківської області, за адресою: м. Івано-
Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. № 11, 2 поверх, зал 
21, для розгляду кримінального провадження про обвину-
вачення Сотнікова Івана Васильовича у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя Н.І. Деркач

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИ-
СТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «РАССВЕТ» (код 00707171; місцезна-
ходження: 63262, Харківська обл., Нововодолазький 
район, село Охоче, вулиця Заозерна, будинок 3) лік-
відується за рішенням Засновників. Ліквідатор: ПО-
ГОРЄЛОВ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, зареєстрований 
за адресою: місто Харків, проспект Косіора, будинок 
136, корпус 8, квартира 4. Претензії кредиторів при-
ймаються до 30.09.2017 року на адресу Товариства.



9 серпня 2017 року, середа, № 147 www.ukurier.gov.ua 23

оголошення

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

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя ви-
кликає в судове засідання (провадження № 335/8559/15-к, 
1-кп/335/61/2016) обвинуваченого Сербу Володимира Івано-
вича, 08.01.1960 р.н., останнє відоме місце реєстрації: м. За-
поріжжя, вул. Розваги, 27, кв. 19, для участі у розгляді кримі-
нального провадження № 42014080000000272 відносно ньо-
го, яке відбудеться 18 серпня 2017 року о 10.30 годині за 
адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 51. Водночас суд по-
відомляє, що прокурором 07.07.2017 р. було змінено обви-
нувачення та надано суду обвинувальний акт, за яким Серба 
В.І. обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 
ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 КК України.

В порядку ч. 4 ст. 338 КПК України суд роз’яснює обвину-
ваченому, що він буде захищатися в судовому засіданні від 
нового обвинувачення.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

Суддя Шалагінова А.В.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. То-
рецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за заявою Ко-
лодій Любові Іванівни, особа, щодо якої вирішується питання, 
Богачова Надія Василівна, зацікавлена особа: Орган опіки та пі-
клування, Виконавчий комітет Донецької міської ради, про ви-
знання фізичної особи недієздатною і встановлення опіки.

Особа, щодо якої вирішується питання, Богачова Надія Васи-
лівна, зареєстрована за адресою: вул. Полоцька, буд. 26, кв. 119, 
м. Донецьк, викликається на 30 серпня 2017 року о 10.15 годині 
до суду, каб. №9, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач, зареєстроване місце проживання (перебування), 
місцезнаходження чи місце роботи якого невідоме, викликаєть-
ся в суд через оголошення в пресі. З опублікуванням оголошен-
ня про виклик відповідач вважається повідомленим про час і міс-
це розгляду справи.

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

Суддя М.М. Скиба

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
буд. 2) розглядає цивільну справу № 2/243/3288/2017 
за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» 
до Мисюка Андрія Володимировича про стягнення 
заборгованості.

Відповідач Мисюк Андрій Володимирович, 
02.04.1979 р.н., останнє відоме місце мешкання яко-
го: м. Горлівка, вул. Стожка, буд. 125, кв. 9, викли-
кається до суду на 4 жовтня 2017 року о 8 годині 45 
хвилин 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, інакше справа буде розглянута за його відсутніс-
тю.

Суддя М.О. Гусинський

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє 
Сєркова Олександра Олександровича, 21.02.1988 р.н., що 4 
жовтня 2017 року о 13 годині відбудеться судове засідання 
з розгляду апеляційних скарг прокурора, який брав участь 
при розгляді справи у суді першої інстанції та прокурора від-
ділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та дер-
жавної прикордонної служби управління нагляду за додер-
жанням законів у кримінальному провадженні та координа-
ції правоохоронної діяльності прокуратури Донецької облас-
ті на ухвалу Павлоградського міськрайонного суду Дніпропе-
тровської області від 19.04.2017 року в кримінальному про-
вадженні відносно Сєркова О.О. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Судове засідання відбудеться в залі судових засідань в 
приміщенні Апеляційного суду Дніпропетровської області за 
адресою: вул. Харківська, буд. 13, м. Дніпро.

У випадку неявки, суд апеляційної інстанції розгляне про-
вадження за вашої відсутності. При собі необхідно мати до-
кумент, що посвідчує особу.

Суддя О.Ю. Іванченко

Каїрська сільська рада Горностаївського району Херсон-
ської області проводить роботи щодо визначення сільською 
радою права власності померлих громадян:

Андрієць Владислав Прохорович, 29.07.37 р.н., помер 
25.12.2016р., Ромашко Віктор Іванович, 04.04.1949 р.н., по-
мер 08.03.2017р., Опришко Віктор Маркович, 24.07.46 р.н., 
помер 3.07.2017р., Швайкін Сергій Борисович, 01.04.1983 
р.н., помер 15.06.2016р., Діденко Олександр Вікторович, 
17.10.1953 р.н., помер 15.06.2016р., Гирько Федір Івано-
вич, 13.06.1935 р.н., помер 20.04.2016р., Перун Іван Ми-
хайлович, 03.03.1935 р.н., помер 10.04.2017р., Крамарен-
ко Сергій Семенович, 18.06.1964 р.н., помер 02.12.2016р., 
Моргун Олександр Анатолійович, 27.09.1954 р.н., помер 
16.06.2017р., Шевченко Олег Володимирович, 21.11.1963 
р.н., помер 19.05.2016р., Неізвестний Павло Іванович, 1930 
р.н., помер 12.01.2017р., Кубатько Альберт Анатолійович, 
31.08.1970 р.н., помер 12.12.2016р., Логвіненко Юрій Іго-
рович, 2.12.1939 р.н., помер 14.02.2017р., Мордовін Олек-
сандр Кузьмич, 13.10.1937 р.н., помер 26.03.2017р., Ладика 
Віктор Митрофанович, 16.07.1949 р.н., помер 05.03.2017р., 
Козлов Олександр Васильович, 07.06.1976 р.н., помер 
24.02.2017р., Юсупов Олексій Вілорович, 25.05.1959 р.н., по-
мер 29.07.2016р., Пашутов Валерій Вікторович, 22.01.1940 
р.н., помер 14.07.2016р., Хобта Олександр Васильович, 
20.11.1945 р.н., помер 09.07.2016р., Тушо Олександр Йо-
сипович, 14.06.1945 р.н., помер 28.05.2016р., Дронов Ар-
тур Миколайович, 17.08.1978 р.н., помер 29.05.2017р., 
Куксенко Арсентій Геннадійович, 05.07.1988 р.н., помер 
01.06.2017р., Боярчку Валерій Петрович, 22.06.1953 р.н., по-
мер 09.11.2016р.

Спадкоємців вищезазначених громадян просимо зверну-
тися письмово на адресу сільської ради: 74612, с. Каїри, вул. 
Таврійська, 133 Горностаївського району Херсонської облас-
ті, тел.: (05544) 3-04-20, 3-04-76, у місячний термін з дня пу-
блікації оголошенння в газеті. Каїрська сільська рада працює 
з 08.00 до 17.00 год., обідня перерва з 12.00 до 13.00 год., 
вихідний день – субота, неділя.

В провадженні Новоайдарського районного суду Лу-
ганської області (Луганська область, смт Новоайдар, 
вул. Миру, буд. 38) знаходиться кримінальне прова-
дження, внесене до ЄРДР за № 22017130000000036 від 
10.03.2017 року за обвинуваченням Русінової Світлани 
Олександрівни у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської 
області Мартинюк В.Б. викликає обвинувачену Русінову 
Світлану Олександрівну, 10.02.1975 р.н., яка зареєстро-
вана за адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. 
Центральна, буд. 22, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 17.08.2017 року о 10 годині 30 хвилин у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, смт Ново-
айдар, вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запо-
біжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за 
викликом у судове засідання, суд відкладає судовий роз-
гляд, призначає дату нового судового засідання і вжи-
ває заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд 
також має право постановити ухвалу про привід обви-
нуваченого та/або ухвалу про накладення на нього гро-
шового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 
та 12 КПК України, та здійснити спеціальне судове про-
вадження.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовом Іванової Ольги Володи-
мирівни до Хавкіна Генріха Зямовича, Хавкіної Оле-
ни Антонівни, Хавкіної Любові Генріхівни про визна-
ння договору купівлі-продажу житлового будинку дій-
сним та про визнання права власності в порядку спад-
кування. Відповідачі по справі викликаються до суду  
(м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 302) для 
участі у розгляді справи по суті:

– Хавкін Генріх Зямович, який мешкає за адресою: 
84500, Донецька область, м. Бахмут, пров. Ватутіна, буд. 
27, кв. 44, на 16 серпня 2017 року о 09.00 годині.

– Хавкіна Олена Антонівна, яка мешкає за адресою: 
84500, Донецька область, м. Бахмут, пров. Ватутіна, буд. 
27, кв. 44, на 16 серпня 2017 року о 09.00 годині.

– Хавкіна Любов Генріхівна, яка мешкає за адресою: 
84500, Донецька область, м. Бахмут, пров. Ватутіна, буд. 
27, кв. 44, на 16 серпня 2017 року о 09.00 годині.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачів, вони повинні повідомити суд про причину неявки, 
інакше справа буде розглянута у їхню відсутність.

Суддя Фролова Н.М.

Дзержинський міський суд Донецької області (розта-
шований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) 
розглядає кримінальне провадження відносно:

– Колотая Віталія Володимировича, Степаненка Ро-
мана Валерійовича, Харитонова Єгора Валентиновича у 
вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ч. 1 
ст. 263, ч. 1 ст. 28 КК України. Обвинувачені по справі: 
Колотай В.В., 17.05.1969 року народження (зареєстро-
ваний: м. Донецьк, вул. Кірова, 449), Степаненко Р.В., 
03.11.1986 року народження (зареєстрований: Запорізь-
ка область, Полтавський район, с. Шевченка, вул. Іжико-
ва, 35), Харитонов Є.В., 09.02.1986 року народження (за-
реєстрований: м. Курахове, вул. Мечникова, 19А/83), ви-
кликаються на 14.08.2017 року о 13.00 годині до суду, 
каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті, головую-
чий суддя Соляник А.В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинувачених (in absentia), 
які переховуються від органів слідства та суду з метою 
ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне 
судове провадження).

З моменту опублікування повістки про виклик у засо-
бах масової інформації загальнодержавної сфери розпо-
всюдження обвинувачені вважаються належним чином 
ознайомлені з її змістом.

Шевченківський районний суд м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А (каб. № 303) ви-
кликає на 12.09.2017 року о 09 год. 00 хв. відповідача 
Філончика Сергія Ігоровича по справі за позовом Фі-
лончика Ігоря Віталійовича до Філончика Сергія Іго-
ровича про визнання особи такою, що втратила пра-
во користування житловим приміщенням.

Відповідач викликається в судове засідання, у разі 
неявки відповідача справа розглядатиметься за йо-
го відсутності.

Суддя В.О. Волошин

Роменський міськрайонний суд Сумської області ви-
кликає як відповідача Горбового Олега Анатолійовича 
(1976 р.н., останнє відоме місце проживання: вул. Єсе-
ніна, 3, с. Новичка Долинського району Івано-Франків-
ської області) у цивільній справі № 585/1638/17 (№ про-
вадження 2/585/586/17) за позовом Горбової Валентини 
Олександрівни про поділ спільного майна подружжя, яка 
призначена до судового засідання на 22 вересня 2017 
року о 09 год. 20 хв.

Адреса суду: м. Ромни, Сумська обл., б-р Шевченка, 
14, зал с/з № 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто в йо-
го відсутність.

Суддя Шульга В.О.

Суднові реєстраційні документи на судно «Про-

грес-2» з бортовим реєстраційним номером «ДНІ-

0859-К», судновласник – Мажара О.М., вважати не-

дійсними.

Обвинувачений Киріяк Іван Миколайович, 10 вересня 1974 
р.н., останнє місце реєстрації якого: Донецька область, м. Макіїв-
ка, м-н Зелений, буд. 57, кв. 40, викликається на 15 серпня 2017 
року о 13 год. 30 хв. до Добропільського міськрайонного суду, 
кабінет № 2, для участі у розгляді кримінального провадження.

Головуючий суддя Мацишин Л.С.,  
судді: Тітова Т.А., Тимофєєва Г.Л.

Дзержинський міський суд Донецької області викли-
кає Ульяненка Сергія Дмитровича по кримінальному 
провадженню № 225/2733/17 як обвинуваченого у вчи-
ненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 КК України в судове за-
сідання, яке відбудеться 16.08.2017 року о 09.00 годині. 
Явка обвинуваченого обов’язкова.

Суддя Качаленко Є.В.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 14 серпня 2017 
року о 14.00 годині розглядає кримінальне провадження 
за обвинуваченням Колеснікова Максима Петровича за 
ст. 258-3 ч. 1 КК України. Явка обвинуваченого в судове 
засідання обов’язкова.

Суддя Демидова В.К.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської 
області викликає в судове засідання на 11 верес-
ня 2017 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 
Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. 
Дружби народів, 3-А, до судді Савіна О.І. як відпо-
відачів: Копилова Віталія Віталійовича, Конограй 
Ірину Віталіївну по цивільній справі №486/630/17 
за позовною заявою Колесник Тетяни Іванівни, 
Колесник Ірини Геннадіївни до Копилова Віта-
лія Віталійовича, Конограй Ірини Віталіївни, тре-
тя особа: Колесник Геннадій Леонідович, про ви-
знання договору міни дійсним та визнання права 
власності на квартиру.

В разі неявки відповідачів: Копилова Віталія Ві-
талійовича та Конограй Ірини Віталіївни справу 
буде розглянуто за їхньої відсутності.

Втрачене посвід-

чення головного спе-

ціаліста Кабінету Мі-

ністрів України, зареє-

строване на ім’я Васи-

ленко Ірини Іванівни, 

вважати недійсним.

Печерський районний суд м. Києва викликає Мєро-
ні Рудольфа в судове засідання як відповідача у справі  
№ 757/50990/16-ц за позовом Мєроні Любові Володими-
рівни до Mєроні Рудольфа про визнання особи такою, 
що втратила право користування житловим приміщен-
ням, яке відкладено до 09.30 год. 29.08.2017 року і від-
будеться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42а, каб. 16, 
суддя Москаленко К.О.

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

поважних причин або неповідомлення суд про причини 
неявки, справу буде розглянуто у вашу відсутність на під-
ставі наявних у ній доказів.

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

Тульчинський районний суд Вінницької облас-
ті викликає Романенка Михайла Валерійовича, 
24.09.1972 року народження, адреса: вул. 50-річчя 
Перемоги, 3, кв. 7, смт Кирнасівка, Тульчинський 
район, Вінницька область, як відповідача по ци-
вільній справі № 148/1218/17 за позовом Савлук 
Світлани Василівни до Романенка Михайла Валері-
йовича про позбавлення батьківських прав.

Судовий розгляд справи призначено на 
14.08.2017 р. о 13.00 год. за адресою: вул. Пере-
моги, 16, м. Тульчин, Вінницька область.

В разі неявки відповідача справу може бути роз-
глянуто за його відсутності на підставі наявних у 
ній доказів.

Суддя О.В. Саламаха

Приморський районний суд Запорізької області викликає в су-
дове засідання на 25 серпня 2017 року о 14.00 годині (резервна 
дата 5 вересня 2017 року о 14.00 годині) за адресою: Запорізька 
область, м. Приморськ, вул. Соборна, 84, як відповідача Косари-
ча Тараса Миколайовича у цивільній справі № 326/932/17 р (про-
вадження № 2/326/343/2017) за позовом Косарич Яни Андріїв-
ни до Косарича Тараса Миколайовича, третя особа: Орган опіки 
та піклування Амур-Нижньодніпровської районної у м. Дніпропе-
тровську ради, про позбавлення батьківських прав.

У разі неявки відповідача в судове засідання на вказані дату та 
час, справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Т.В. Стріжакова

Ємільчинський районний суд Житомирської області ви-
кликає відповідача Малахова Віктора Валентиновича у ци-
вільній справі №277/605/17 за позовом Малахової Алли Во-
лодимирівни до Малахова Віктора Валентиновича про стяг-
нення аліментів у судове засідання, яке відбудеться 23 серп-
ня 2017 року о 09 годині 00 хвилин за адресою: Житомир-
ська область, смт Ємільчине, вул. Незалежності, 2.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута 
за відсутності Малахова Віктора Валентиновича за наявними 
в ній доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В.А. Гресько

Втрачено державний акт 
на право постійного ко-
ристування земельною ді-
лянкою, площею 0,1176 
га серії ЯЯ № 080513 від 
10.12.2004 р. на ім’я кому-
нального підприємства «Ки-
ївський центр нових техно-
логій в стоматології», вида-
ний Київською міською ра-
дою (КМДА),

вважати недійсним.

Вишгородський районний суд Київської області повідо-
мляє, що Лукін Сергій Вадимович викликається в судове за-
сідання, яке відбудеться 19.10.2017 року о 15.00 годині (м. 
Вишгород, вул. Кургузова, 7, каб. 7), як відповідач по цивіль-
ній справі № 363/2104/17 за позовом Лукіної Марини Вади-
мівни до Лукіна Сергія Вадимовича, третя особа: Орган опі-
ки та піклування виконавчого комітету Вишгородської місь-
кої ради, про позбавлення батьківських прав та збільшення 
розміру аліментів.

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

Суддя О.Д. Рудюк

Печерський районний суд м. Києва повідомляє про день, 
час та місце судового засідання у справі за позовом Попо-
ва Олександра Яновича до Попової Катерини Андріївни, тре-
тя особа: Печерський районний відділ Головного управління 
Державної міграційної служби України у м. Києві, про визна-
ння особи такою, що втратила право користування житло-
вим приміщенням та зняття з реєстрації, яке призначено на 
12 год. 15 хв. 1 вересня 2017 року за адресою: 01010, м. Ки-
їв, пров. Хрестовий (головуючий суддя Писанець В.А.).

В разі неявки в судове засідання відповідачки Попової Ка-
терини Андріївни, справа буде розглянута за її відсутності, 
відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Тернівський районний суд м. Кривого Рогу викликає Ка-
пусту Наталію Василівну в судове засідання як відповідачку 
в справі за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Капусти Наталії Василів-
ни про стягнення боргу кредитором спадкодавця, яке при-
значене на 09.30 год. 04.09.2017 року за адресою: м. Кривий 
Ріг, вул. Ухтомського, 23, каб. № 404, зал № 7.

У разі неявки справа буде розглянута за відсутністю від-
повідачки.

Суддя Я.О. Науменко

Втрачено державний акт 
на право постійного ко-
ристування земельною ді-
лянкою, площею 0,3031 
га серії ЯЯ № 080514 від 
09.12.2004 р. на ім’я кому-
нального підприємства «Ки-
ївський центр нових техно-
логій в стоматології», вида-
ний Київською міською ра-
дою (КМДА), 

вважати недійсним.

Автозаводський районний суд м. Кременчука викликає Голь-
денберга Аркадія (останнє відоме місце проживання: м. Кремен-
чук, просп. Полтавський, 231) як відповідача в судове засідання 
по цивільній справі за позовом Гольденберг Олени Володимирів-
ни до Гольденберга Аркадія про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться о 16 год. 30 хв. 28 вересня 2017 
року в приміщенні суду за адресою: Полтавська область, м. Кре-
менчук, вул. Першотравнева, 29/5.

Явка до суду відповідача обов’язкова. В разі неявки, справу бу-
де розглянуто за вашої відсутності. Відповідач зобов’язаний пові-
домити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя Андрієць Д.Д.

Біловодський районний суд Луганської об-
ласті викликає заінтересовану особу – Луган-
ську міську раду в справі №408/1824/17 за за-
явою Овчіннікова П.В. про встановлення фак-
ту проживання однією сім’єю.

Судове засідання відбудеться 30.08.2017 
року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Луганська, 30.

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

Суддя Т.В. Кускова

Болградський районний суд Одеської об-
ласті викликає до суду як відповідачку Лут-
фуліну Ікбол Рашидівну, останнє відоме місце 
проживання якої: вул. Хворостина, 2, с. Вино-
градівка Болградського району Одеської об-
ласті, у судове засідання на 04.09.2017 року о 
09.30 год. по цивільній справі за позовом Гай-
даржи Віталія Петровича до Лутфуліної Ікбол 
Рашидівни про розірвання шлюбу.

У випадку неявки відповідачки справа буде 
розглянута за її відсутності.

Адреса суду: м. Болград Одеської області, 
вул. 25 Серпня, 192, каб. №6.

Суддя А.В. Кравцова

Білокуракинський районний суд Луган-
ської області повідомляє, що 28.07.2017 
року розглянуто цивільну справу № 
409/1303/17 (провадження №2/409/663/17) 
за позовною заявою Харченко Лілії Леоні-
дівни до Бобкова Олександра Петровича 
про надання дозволу на тимчасовий виїзд 
з України неповнолітній дитині без дозво-
лу батька та винесення рішення про задово-
лення позову.

Суддя Третяк О.Г.
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Укргiдрометцентр

Місто мрій  
в мініатюрі
ВИСТАВКА. Миколаївський 
краєзнавчий музей 
представив найбільший  
в Україні макет залізниці  

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

У Миколаївському облас-
ному краєзнавчому музеї 

відкрилася виставка «Світ в 
мініатюрі: Миколаїв заліз-
ничний». Автори виставки 
— колекціонери-моделісти 
Андрій Шинкаренко, Леонід 
Фісенко та Анатолій  Смиш-
ляєв. Місто з діючою заліз-
ницею в масштабі 1:87 — це 
найбільший в Україні макет 
у понад 12 квадратних метрів 
уявної території. 

У місті є майже все: заліз-
ниця з вокзалом, тунелями, 
депо, з діючим тепловозом 
М-62 («Машка») та майже 
справжнім паровозом, для 
заправки якого є вугільний 
склад. На скелях розкинув-
ся старовинний замок, під 

горою — житлові будиночки 
із садами, городами, тепли-
цями, вулиці з магазинами 
і ресторанами. В промисло-
вій зоні розташовані шахта, 
механічний завод, газголь-
дери, а для відпочинку меш-
канців уявного міста обла-
штовано парк розваг. Всьо-
го в експозиції представле-
но близько 200 споруд, се-
ред яких на особливу увагу 
заслуговує Шухівська водо-
напірна вежа. Її модель зро-
блена на основі оригіналь-
них креслень та роздруко-
вана на 3D-принтері Кос-
тянтином Ульяновим. 

Крім макета міста, на ви-
ставці представлені уні-
кальні артефакти, які роз-
повідають про будівництво 
та історію Миколаївської за-
лізниці. Це ліхтарі сигналь-

ні та вагонні, старовинні та-
блички виробників парово-
зів та вагонів, карти, схеми, 
документи про заснування 
та початок роботи залізниці 
в краї з Державного архіву 
Миколаївської області.

«Ідея відтворити місто 
мрії виникла давно, — роз-
повідає автор проекту Ан-
дрій Шинкаренко. — Об-
ласний краєзнавчий музей 
запропонував приміщен-
ня, де можна розмістити цю 
масштабну залізницю. Мон-
тували її кілька тижнів. А 
взагалі моделісти працю-
вали над створенням маке-
та протягом 20 років. По-
ступово з’являлися маке-
ти доріг, містків, газонів, де-
рев. Використовували піно-
пласт, пластик, різні фарби. 
Все робили вручну. Склада-

ли макет із готових модулів, 
а далі доробляли деталі на 
місці». 

Будинки міста в мініа-
тюрі не схожі на справжні 
миколаївські. Втім, автори 
представили своє бачення 
майже ідеального Микола-
єва, в якому тече розміре-
не життя. Пасажири чека-
ють на потяг, городяни від-
почивають у затишних ка-
фе, свою роботу виконують 
працівники залізниці, ве-
деться будівництво. Додає 
реальності музичне оформ-
лення. Звук подарував Бо-
рис Салтівський, створив-
ши унікальний електро-
нний пристрій. 

Цікаву експозицію вже 
відвідали сотні миколаївців. 
Вона не залишає байдужими 
ані дітей, ані дорослих. 

Харків приваблює 
гостей

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ТУРИЗМ.  Історичні пам’ятки, відновлена  інфраструкту-
ра та ділова активність і гостинність харків’ян дедалі більше 
приваблюють туристів до головного міста Слобожанщини.  
Як розповіла начальник відділу департаменту міжнародно-
го співробітництва Харківської міської ради Юлія Згурська, 
кількість людей, які приїжджають до обласного центру як ту-
ристи, зросла порівняно з 2016 роком приблизно на 30 від-
сотків. Збільшення кількості туристів у Харкові засвідчують 
дані про туристичну плату, відгуки готелів, інформація екс-
курсоводів, послугами яких почали користуватися частіше. 

«Дуже важливо зробити Харків іще комфортнішим і при-
вабливішим для туристів. П’ять років тому наше місто май-
же не відвідували, а сьогодні люди бачать Харків уже не 
просто як промисловий 
центр, а як красиве ціка-
ве місто зі своєю історією. 
Ми продовжуємо удоско-
налюватись  відповідно 
до стратегії розвитку міс-
та до 2020 року, яку при-
йняли на сесії міської ра-
ди. Діловий і подієвий ту-
ризм — основні напрями 
для нас», — повідомила 
Юлія Згурська. 

Вона також поінформу-
вала, що  в місті розроби-
ли календар подій, з яким 
можна ознайомитися на 
міському сайті kharkiv-
travel.com. Туристичний 
потенціал Харкова регулярно популяризують на всеукраїн-
ських і міжнародних виставках. Зокрема працівники депар-
таменту міжнародного співробітництва представлять ту-
ристичні продукти Харкова  в Києві. Вони презентують міс-
то як центр ділового й історичного туризму, розважально-
го та сімейного відпочинку. Крім того, тут займаються і со-
ціальним туризмом — проводять екскурсії для дітей, у яких 
немає можливості та коштів краще пізнати рідне місто. А на 
початку серпня в Харкові відбувся дводенний семінар Все-
української асоціації індустрії гостинності з формування ту-
ристичного активу міста.

П’ять років тому 
Харків майже не 
відвідували, а 
сьогодні люди бачать 
його уже не просто 
як промисловий 
центр, а як красиве 
цікаве місто зі своєю 
історією.

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ДО ВИТОКІВ. Науково-ре-
дакційна група проекту «Місця 
пам’яті Української революції» 
відвідала село Осипенко Бердян-
ського району Запорізької облас-
ті, яке у 1917—1921 роках було 
центром селянського cпротиву 
більшовикам на Приазов’ї. Ще 
за радянських часів тут на брат-
ській могилі встановили єдиний 
в Україні пам’ятник махновцям, 
які загинули в бою з денікінцями. 
Всупереч компартійним настано-
вам, полтавський скульптор Ро-
ман Сердюк зобразив у граніті 
образ українського повстанця. А 
щоб обійти ідеологічні приписи, у 
картці монумента зазначили, що 
він присвячений начебто черво-

ним курсантам. На жаль, зараз 
комплекс перебуває в аварійно-
му стані. Члени групи обговори-
ли із сільським головою Валенти-
ном Смагою можливості його ре-
конструкції і розширення.

Історик та краєзнавець Олег 
Будяк розповів про видатного 
уродженця села Трохима Вдо-
виченка. Він воював як солдат 
на фронті Першої світової війни, 
отримавши звання Повного ге-
оргіївського кавалера. У трав-
ні 1918 року сформував і очо-
лив один із найсильніших заго-
нів армії Нестора Махна — дру-
гий Новоспасівський повстан-
ський полк. Восени 1919 року 
Трохим Вдовиченко визволяв від 
денікінців Ногайськ, Мелітополь, 
Маріуполь, інші міста Північного 
Приазов’я.

За даними доктора історич-
них наук професора Ігоря Ли-
мана, 12 грудня 1920 року Вдо-
виченко провів блискучу опера-
цію з очищення Бердянська від 
більшовиків. Це була помста за 
криваву різанину, яку більшо-
вицькі загони влаштували на-
передодні. Архівні документи 
свідчать, що лише за тиждень 
в Андріївці, Кінських Роздорах, 
Федорівці, Туркенівці та Поло-
гах було розстріляно 1100 осіб, 
спалено 15 будинків. У експо-
зиції місцевого музею збере-
глася телефонна слухавка, че-
рез яку Вдовиченко повідомив 
керівництву Олександрівського 
повіту про свій візит до примор-
ського міста. Під час рейду по-
встанці повністю знищили бер-
дянське ЧК та відділення «чо-

нівців», які займалися репресі-
ями та мародерством. Жоден 
мирний житель не постраж-
дав. Натомість радянська вла-
да сфабрикувала історію про 
сотні простих людей, закатова-
них на території місцевої сучас-
ної школи № 9.

Трохим Удовиченко мужньо 
бився з переважаючими сила-
ми червоних, але у квітні 1921 
року біля села Радивонівка по-
трапив у полон і був розстріля-
ний чекістами. У селі досі жи-
вуть нащадки славного воїна, 
зберігся будинок, де пройшли 
молоді роки Вдовиченка. Йо-
го правнук Руслан займається 
у народознавчій студії «Дже-
рельце», вивчає історію рідного 
краю та мріє захищати Україну 
так само, як і його дід.

У Бердянську відроджують пам’ять  
про героїв-повстанців

Мініатюрний потяг прибуває на залізничний вокзал
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Автори проекту презентують своє дітище численним відвідувачам музею
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