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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 10 серпня 2017 року
USD 2572.4503 EUR 3017.7414 RUB 4.2902 / AU 326971.30 AG 4267.70 PT 250042.17 PD 229977.06

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

ПІДСУМКИ ЗНО ДОКУМеНтИ
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Лише 24% з тих, хто складав 
тести з математики, змогли 
правильно розв’язати 
прикладну задачу, застосовуючи 
знання 8-го класу
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Прем’єр-міністр про урядову підтримку позитивних змін 
у роботі прикордонників  

НАБУ «оперує» 
мільярдами

НА СТОРОЖІ ЗАКОНУ. Станом на 30 червня Національ-
не антикорупційне бюро запобігло розкраданню 879 мільйонів 
гривень. Як передає УНІАН, про це заявив голова Національно-
го антикорупційного бюро України Артем Ситник під час прес-
конференції в Києві. «Станом на 30 червня 2017 року в прова-
дженні детективів Антикорупційного бюро перебувало 371 кри-
мінальне провадження. Відносно 121 особи складено обвину-
вальний висновок. 78 кримінальних проваджень передано до 
суду і зараз розглядаються по суті», — сказав він. 

Також, за словами Артема Ситника, по 16 справах є обвину-
вальні вироки, які набрали законної сили. «136 мільйонів гри-
вень відшкодовано збитків по тих провадженнях, які передані 
до суду. Попереджено розкрадання 879 мільйонів гривень. За-
гальна сума збитків по тих провадженнях, які розслідуються, 
становить 77 мільярдів гривень. Ще 27 мільйонів гривень — це 
ті кошти, які конфісковані за рішенням суду», — наголосив він.

ЦИтАтА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

88 млн грн 
На таку суму зменшилася заборгованість 

підприємств перед НАК «Нафтогаз 
України» останнім часом. Проте 

загальний борг становить 30,9 млрд 

 
«Важливо, щоб наші 
громадяни, особливо 
після запровадження 

безвізового режиму з ЄС, 
нормально перетинали 

державний кордон».

Переселенці 
не платитимуть 
за покинуте житло

Чому гине сосна?
Б’ЄМО НА СПОЛОХ. Глобальне потепління вже перестало бути для нас далекою віртуальною 
проблемою, а призводить до масштабних біологічних пожеж у лісах України

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

Зелені легені Рівненщини, лі-
систість якої сягає 40 відсо-

тків, змінюють і колір, і вигляд. 
Головна культура — сосна — 
вражає тепер не густими вічно-

зеленими верхівками, а тим, що 
цілі її масиви стоять руді і вси-
хають. Що й казати, неприва-
блива картина навіть для оби-
вателя. А лісівникам проблема 
неабияк болить: це явище во-
ни називають масштабною бі-
ологічною пожежею. У чому ж 

її причини? І як цю пожежу за-
гасити? Відповіді наші лісівни-
ки шукають разом із колегами 
з Польщі та Білорусі, адже за-
грозлива епідемія не знає кор-
донів.

Торік цю проблему вперше 
окреслив мені директор Сарнен-

ського державного підприємства 
лісового господарства Сергій Бе-
леля на прикладі соснового лісу 
в заповідному урочищі Тріщава, 
що є місцем відпочинку та па-
ломництва. 

— Ось бачите, ми змуше-
ні були вирубати тут цілу про-

сіку, аби не допустити поши-
рення хвороби, бо іншого мето-
ду боротьби з нею просто не іс-
нує. Але несподівано зустріли 
спротив громадських ак-
тивістів: мовляв, лісів-
ники вже навіть у запо-
відних місцях рубають! 

8Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про утворення 
Координаційного центру із 
забезпечення запровадження 
нового ринку електричної енергії»

ПОДАтОК НА НеРУХОМІСтЬ. Решта українців платити 
мусить, проте механізм стягування штрафів із тих, 
хто ухилятиметься, досі не розроблено
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оголошення

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

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатор торгів 
ТБ «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА»

Номер лота: Q80326b15260-Q80326b15262
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) /електронно-
го аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лоту http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/17095-28082017-7550

ТБ  «ПОЛОНЕКС»

Номер лота: Q80426b15263- Q80426b15266
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) /електронно-
го аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лоту http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/17102-28082017-7573
ТБ  «БІРЖА.ОНЛАЙН»

Номер лота: Q80526b15267-Q80526b15270
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 кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лоту http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/17100-28082017-7571
ТОВ  «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН»

Номер лота: Q80626b15271-Q80626b15275
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) /електронно-
го аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лоту http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/17218
ТБ  «ЕЛЕКТРОННІ ТОРГОВІ СИСТЕМИ»

Номер лота: Q80726b15276- Q80726b15279
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) /електронно-
го аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лоту http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/17172-28082017-7306
ТБ  «КИЇВСЬКИЙ ІНСАЙДЕРСЬКИЙ ФОНД»

Номер лота: Q80826b15280-Q80826b15283
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) /електронно-
го аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лоту http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/17116-28082017-7581
ТОВ  «НЬЮТЕНД»

Номер лота: Q80926b15284- Q80926b15287
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) /електронно-
го аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лоту http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/17220
ТБ  «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА»

Номер лота: Q81026b15288- Q81026b15292
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 кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лоту http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/17282
ТОВ  «НВП «ІНФОРМАцІЙНІ ТЕхНОЛОГІЇ»

Номер лота: Q81126b15293- Q81126b15296
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 кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лоту http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/17190-28082017-7619

ТБ  «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ»

Номер лота: Q81226b15297-Q81226b15299
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 кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лоту http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/17182-28082017-7617

ТОВ  «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУП»

Номер лота: Q81326b15300-Q81326b15303
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) /електронно-
го аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лоту http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/17195
ТОВ  «НАцІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА»

Номер лота: Q81426b15304-Q81426b15305
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) /електронно-
го аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лоту http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/17237

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
Бондарева Романа Володимировича, 26.09.1975 р.н., 
як обвинуваченого в підготовче судове засідання по 
кримінальному провадженню № 42016000000002809, 
внесеному до ЄРДР 12.10.2016 року, відносно Бонда-
рева Романа Володимировича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, яке призначено на 08 год. 30 хв. 21 серпня 
2017 року.

Суддя В.В. Бугіль

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонного суду 
Донецької області О.В. Стадченко знаходиться кримінальне про-
вадження № 242/2268/17 за обвинуваченням Єремєєва Петра Ва-
лерійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1ст. 258-3 КК України, зареєстрований за адресою: До-
нецька область, м. Донецьк, в/ч Д-0065, зареєстрований та про-
живаючий за останньою відомою адресою: Миколаївська область, 
Миколаївського району, смт Ольшанське, вул. Леніна, 9/73.

Суд викликає обвинуваченого Єремєєва Петра Валерійовича 
у підготовче судове засідання на 18 серпня 2017 року об 11 го-
дині 00 хвилин, яке відбудеться у приміщенні Костянтинівського 
міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька об-
ласть, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2, каб. № 17.

Суддя О.В. Стадченко

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає 
заяву AT «Укрексімбанк» про відновлення втраченого судово-
го провадження Центрально-Міського районного суду м. Гор-
лівки, справа № 2-340/2011.

Зацікавлена особа по справі Катешка Герман Миколайо-
вич, що проживає за адресою: Донецька область, м. Горлівка, 
вул. Кантемирівська, б. 18, викликається на 13.35 годину 14 
серпня 2017 року до суду для участі у розгляді заяви по суті.

Зацікавлена особа по справі Катешка Лілія Василівна, що 
проживає за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. 
Матросова, б. 93, кв. 33, викликається на 13.35 годину 14 
серпня 2017 року до суду для участі у розгляді заяви по суті.

Суддя І.О. Сидоренко

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ «ВіЕйБі Банк» до Ляшенкf 
Ігоря Геннадійовича про стягнення боргу за кредитним до-
говором.

Відповідач по справі Ляшенко Ігор Геннадійович, який за-
реєстрований за адресою: Донецька область, м. Горлівка, 
вул. Мушкетовська, б. 19, кв. 10, викликається на 15.55 го-
дину 14 серпня 2017 року до суду для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута за його відсутності.

Суддя І.О. Сидоренко

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Агарьо-
ва Сергія Володимировича, 07 серпня 1973 р.н., як обвину-
ваченого в судове засідання по кримінальному провадженню 
№ 42015110350000144, внесеному до ЄРДР 17.06.2015 року 
відносно Агарьова Сергія Володимировича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408, ч. 1 
ст. 111 КК України, яке призначено на 14 год. 00 хв. 22 серп-
ня 2017 року.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено судо-
вий розгляд на підставі обвинувального акта у кримінально-
му провадженні, за яким висунуте обвинувачення Агарьову 
Сергію Володимировичу у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст.111 КК України у від-
критому судовому засіданні на 14 годину 00 хвилин 22 серпня 
2017 року, про що повідомити зацікавлених осіб.

Здійснювати спеціальне судове провадження стосовно об-
винуваченого Агарьова Сергія Володимировича у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408, 
ч. 1 ст.111 КК України.

Суддя В.В. Бугіль

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Пермякову Ніну Петрівну, 27.05.1958 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Євпаторія, пр. Леніна, 56, кв. 172) у підго-
товче судове засідання в кримінальному провадженні  
№ 42016010000000218 за ст. 111 ч. 1 КК України, 
яке відбудеться 22 серпня 2017 року о 09.30 годині 
в приміщенні Деснянського районного суду м. Києва 
за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, зал судо-
вих засідань № 2, під головуванням судді Броновиць-
кої О.В.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченої в порядку спеціального судового 
провадження.

Суддя Броновицька О.В.

Оголошення щодо продажу активів (майна)  
ПАТ «ВБР»

Номер лота: Q81217b14405, Q81217b14406, 
Короткий опис активів (май-
на) в лоті:

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

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону:

21.08.2017 р.

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://torgi.fg.gov.ua/141551, http://torgi.fg.gov.
ua/141552

21 та 22 серпня 2017 року на Аграрній біржі відбудеться загальний аукціон  
з продажу необробленої деревини лісогосподарських підприємств Чернігівського 

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

Сесія з продажу хвойних порід деревини відбудеться 21 серпня о 10.00.
Сесія з продажу листяних порід деревини відбудеться 22 серпня о 10.00.
Відомості про обсяги запропонованої для продажу необробленої деревини, її по-

роди, продавців, якісні характеристики, кількість та розміри лотів, початковий рі-
вень ціни лота, крок аукціону, умови поставки, строки поставки, кінцевий термін 
прийняття заявок на участь в аукціоні, розмір та термін перерахунку гарантійного 
внеску, а також інші умови проведення аукціону можна отримати на сторінці Аграр-
ної біржі в мережі Інтернет - agrex.gov.ua або за адресою: 04073, м. Київ, вул. Ко-
пилівська. 67, корп. 5, будівля Аграрної біржі, тел. (044) 468-69-27, e-mail: wood@
agrex.gov.ua.

Прийом заявок на аукціон завершується 18 серпня 2017 року о 10.00 год.

Повістка про виклик
Підозрюваний Хакімзянов Ігор Єв-

генович, 25.07.80 р.н., відповідно до 
вимог ст. ст. 42, 133, 135 КПК України 
викликається о 10 год. 00 хв. 14 та 15 
серпня 2017 року до старшого слідчо-
го в ОВС ГСУ СБ України Павловського 
І.М. у каб. 111 за адресою: м. Київ, вул. 
Володимирська, 33, (тел. 044-255-50-
69) для проведення слідчих та процесу-
альних дій (повідомлення про зміну ра-
ніше повідомленої підозри, допит підо-
зрюваного, оголошення про завершен-
ня досудового розслідування та надання 
доступу до матеріалів досудового роз-
слідування, ознайомлення з матеріала-
ми кримінального провадження, отри-
мання копії обвинувального акта та реє-
стру матеріалів досудового розслідуван-
ня, відкриття матеріалів) у кримінально-
му провадженні № 22014000000000357 
за пі дозрою Хакімзянова І.Є. у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 1 ст. 258-5 
КК України.

08.08.17 Головним слідчим управлін-
ням СБ України Хакімзянову І.Є. повідо-
млено про зміну раніше повідомленої 
підозри у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та 
ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає 
заяву AT «Укрексімбанк» про відновлення втраченого судово-
го провадження Центрально-Міського районного суду м. Гор-
лівки справа № 253/11564/13-ц.

Зацікавлена особа по справі Катешка Герман Миколайо-
вич, що проживає за адресою: Донецька область, м. Горлівка, 
вул. Кантемирівська, б. 18, викликається на 13.50 годину 14 
серпня 2017 року до суду для участі у розгляді заяви по суті.

Зацікавлена особа по справі Катешка Лілія Василівна, що 
проживає за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. 
Матросова, б. 93, кв. 33, викликається на 13.50 годину 14 
серпня 2017 року до суду для участі у розгляді заяви по суті.

Суддя І.О. Сидоренко

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає 
заяву AT «Укрексімбанк» про відновлення втраченого судово-
го провадження Центрально-Міського районного суду м. Гор-
лівки, справа № 253/11562/13-ц.

Зацікавлена особа по справі Катешка Герман Миколайо-
вич, що проживає за адресою: Донецька область, м. Горлівка, 
вул. Кантемирівська, б. 18, викликається на 13.40 годину 14 
серпня 2017 року до суду для участі у розгляді заяви по суті.

Зацікавлена особа по справі Катешка Лілія Василівна, що 
проживає за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. 
Матросова, б. 93, кв. 33 викликається на 13.40 годину 14 
серпня 2017 року до суду для участі у розгляді заяви по суті.

Суддя І.О. Сидоренко

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає 
заяву AT «Укрексімбанк» про відновлення втраченого судово-
го провадження Центрально-Міського районного суду м. Гор-
лівки справа № 253/11563/13-ц.

Зацікавлена особа по справі Катешка Герман Миколайо-
вич, що проживає за адресою: Донецька область, м. Горлівка, 
вул. Кантемирівська, б. 18, викликається на 13.55 годину 14 
серпня 2017 року до суду для участі у розгляді заяви по суті.

Зацікавлена особа по справі Катешка Лілія Василівна, що 
проживає за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. 
Матросова, б. 93, кв. 33 викликається на 13.55 годину 14 
серпня 2017 року до суду для участі у розгляді заяви по суті.

Суддя І.О. Сидоренко

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольсько-
го, 2) розглядає заяву AT «Укрексімбанк» про від-
новлення втраченого судового провадження Цен-
трально-Міського районного суду м. Горлівки, справа  
№ 2-14863/10.

Зацікавлена особа по справі Лаврищев В.В., що 
проживає за адресою: Донецька область, м. Горлів-
ка, вул. Горького, б. 42, кв. 4, викликається на 15.00 
годину 14 серпня 2017 року до суду для участі у роз-
гляді заяви по суті.

Суддя І.О. Сидоренко

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольсько-
го, 2) розглядає заяву AT «Укрексімбанк» про від-
новлення втраченого судового провадження Цен-
трально-Міського районного суду м. Горлівки, справа  
№ 253/12740/13-ц.

Зацікавлена особа по справі Лаврищев В.В., що 
проживає за адресою: Донецька область, м. Горлів-
ка, вул. Горького, б. 42, кв. 4, викликається на 15.10 
годину 14 серпня 2017 року до суду для участі у роз-
гляді заяви по суті.

Суддя І.О. Сидоренко

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольсько-
го, 2) розглядає заяву AT «Укрексімбанк» про від-
новлення втраченого судового провадження Цен-
трально-Міського районного суду м. Горлівки, справа  
№ 2-14865/2010.

Зацікавлена особа по справі Лаврищев Віталій Віта-
лійович, що проживає за адресою: Донецька область, 
м. Горлівка, вул. Горького, б. 42, кв. 4, викликається 
на 15.05 годину 14 серпня 2017 року до суду для учас-
ті у розгляді заяви по суті.

Суддя І.О. Сидоренко
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Сватівський районний суд Луганської області викликає 
Ошурко Віктора Івановича як відповідача у цивільній справі 
№ 426/8022/17 за позовом Шевлякова Олега Вікторовича до 
Ошурко Віктора Івановича, Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Сільськогосподарське підприємство «Схід-Агро» 
про стягнення заборгованості за договорами позики в судове 
засідання, яке відбудеться 04 вересня 2017 року о 10.00 год. 
в приміщенні суду за адресою: Луганська обл., м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд проведе роз-
гляд справи без участі відповідача.

Суддя С.М. Скрипник

До уваги приватного підприємства  
«Інтерпласт» (код ЄДРПОУ 32798474)

За результатами розслідування справи № 127-26.13/277-16 про порушення зако-
нодавства про захист економічної конкуренції з боку приватного підприємства «Інтер-
пласт» у вигляді неподання інформації на вимогу державного уповноваженого Анти-
монопольного комітету України від 21.07.2016 № 127-26/09-7700 Антимонопольний 
комітет України прийняв рішення про порушення законодавства про захист еконо-
мічної конкуренції та накладення штрафу у справі № 127-26.13/277-16 від 30.05.2017 
№ 230-р.

Рішення розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України 
(http://www.amc.gov.ua) в розділі «До уваги суб’єктів господарювання».

Цю інформацію розміщено на підставі абзацу п’ятого частини першої статті 56 За-
кону України «Про захист економічної конкуренції».

Оболонський районний суд м. Києва викликає Жарікова Ста-
ніслава Юрійовича (останнє відоме проживання: 04201, м. Київ, 
вул. Калнишевського, 1, кв. 114) як відповідача на розгляд ци-
вільної справи за позовом Черниш Оксани Володимирівни до 
Жарікова Станіслава Юрійовича про визнання особи такою, що 
втратила право користування жилим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 29 серпня 2017 року о 09.30 
годині в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 2-Є, каб. 19. У ви-
падку вашої неявки справа буде розглянута за вашої відсутнос-
ті на підставі зібраних у справі доказів.

Суддя Т.В. Андрейчук

Втрачене посвідчення  

Секретаріату Кабінету  

Міністрів, зареєстроване  

на ім’я  

Савчука Олександра  

Вікторовича,  

вважати недійсним.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає кримінальне 
провадження відносно Юхимука Руслана Степановича 
у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, пе-
редбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст. 358 та ч. 1  
ст. 263 КК України. Обвинувачений у кримінальному 
провадженні Юхимук Руслан Степанович (зареєстрова-
ний за адресою: Луганська область, Кремінський район, 
м. Кремінна, вул. Тітова, 7/1) викликається на 22 серпня 
2017 року о 13.00 годині до суду, каб. № 312, для участі 
у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута у його відсутності.

Суддя Н.М. Погрібна

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (м. Бахмут, Донецької області, вул. Миру, 5) розгля-
дає кримінальне провадження № 1-кп/219/449/2017 за 
обвинувальним актом відносно Жаданова Владислава 
Володимировича за скоєння кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обвинувачений Жаданов Владислав Володимиро-
вич, останнє місце реєстрації: Донецька область, м. До-
нецьк, вул. Воїнська, 9/2, викликається на 23.08.2017 
року о 09.30 годині до суду, каб. № 309 для участі у роз-
гляді справи по суті.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглядатися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л.І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, м Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу за позовом АТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Танцюри 
Геннадія Валерійовича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором.

Відповідач по справі Танцюра Геннадій Валерійо-
вич, 27.12.1993 р.н., зареєстрований за адресою: Бах-
мутський район, сел. Калинівка (Калініна), вул. Жовтне-
ва, 100 викликається на 23.08.2017 року на 09 годину 
00 хвилин до суду, кабінет № 312, для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дача, він повинен повідомити суд про причину неявки, 
інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Н.М. Погрібна

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваче-
ного Латиніна Юрія Анатолійовича, 13.03.1974 року народжен-
ня (останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Сімферо-
поль, вул. Павленка, 2) у підготовче судове засідання в кримі-
нальному провадженні № 42016000000002714 за ст. 111 ч. 1 
КК України, яке відбудеться 21 серпня 2017 року о 10.00 годині 
в приміщенні Деснянського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, зал судових засідань № 2, 
під головуванням судді Броновицької О.В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в поряд-
ку спеціального судового провадження.

Суддя Броновицька О.В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу за позовом Федорової Оксани Анатоліївни до 
Федорова Віктора Юрійовича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі Федоров Віктор Юрійович, 
11.02.1978 року народження (адреса: Донецька об-
ласть, Бахмутський район, с. Кодема, вул. Радянська, 
буд. 35) викликається на 17 серпня 2017 року об 11 год. 
00 хв. до суду, кабінет № 306, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дача, він повинен повідомити суд про причину неявки, 
інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя О.М. Павленко

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (м. Бахмут, Донецької області, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу № 2/219/465/2017 за позовом Лог-
вінової Олени Анатоліївни до Логвінова Дмитра Олек-
сандровича про визнання квартири сумісною власніс-
тю подружжя.

Відповідач у справі Логвінов Дмитро Олександрович, 
останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Бахмут, 
вул. 1 Залізнична, 43/31, викликається на 17.08.2017 
року об 11.00 годині до суду, каб. № 309 для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відпові-
дач повинен повідомити суд про причини неявки, інак-
ше справа буде розглядатися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л.І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 
за позовом Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний Ощадний банк України» в особі філії Донецьке облас-
не управління АТ «Ощадбанк» до Занченка Олега Володи-
мировича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Відповідач по справі Занченко Олег Володимирович 
(адреса: бул. Воровського, 32, смт Карло-Марксове, м. Єна-
кієве, Донецька область) викликається на 23 серпня 2017 
року об 11 год. 30 хв. до суду, кабінет № 306, для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він 
повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа 
буде розглянута у його відсутність.

Суддя О.М. Павленко

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинувачено-
го Фікса Єфима Зіс’євича, 27.11.1946 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Мате Залки, 
7-Д/48) у підготовче судове засідання в кримінальному провадженні  
№ 42016010000000196 за ст. 111 ч. 1 КК України, яке відбудеться 21 
серпня 2017 року о 10.30 годині в приміщенні Деснянського районного 
суду м. Києва за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, зал судових 
засідань № 2, під головуванням судді Броновицької О.В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження.

Суддя Броновицька О.В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 
за позовом Доценко Віри Іванівни до Сухорученка Валерія 
Федоровича, Сухорученко Людмили Володимирівни, Алек-
сєєва Руслана Володимировича про визнання дійсним бір-
жового контракту (договору купівлі-продажу).

Відповідачі по справі Сухорученко Валерій Федорович, 
Сухорученко Людмила Володимирівна, Алексєєв Руслан 
Володимирович (адреса: Донецька область, м. Бахмут, вул. 
Пархоменка, буд 54, кв. 6) викликається на 17 серпня 2017 
року о 09 год. 30 хв. до суду, кабінет № 306, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття відповідачів, 
вони повинні повідомити суд про причину неявки, інакше 
справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя О.М. Павленко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка, Донецької обл., пр. Ломоносова, 
157) розглядає цивільну справу № 233/2946/17 за позовом 
Яковлєвої Ольги Володимирівни до Яковлєва В’ячеслава 
Львовича про стягнення аліментів.

Відповідач у справі Яковлєв В’ячеслав Львович, 
19.11.1976 р.н., останнє відоме місце реєстрації якого: м. 
Макіївка, Донецької області, вул. Черняховського, 30/3, ви-
кликається до суду на 21 серпня 2017 року о 08.10 годині, 
каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки, інакше справа бу-
де розглянута за його відсутності.

Суддя О.С. Малінов

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85104, м. Костянтинівка, Донецької обл., пр. Ломоносо-
ва, 157) розглядає цивільну справу за позовом Білик Лілії 
Володимирівни до Білик (Чугіна) Максима Олександровича 
про позбавлення батьківських прав. Відповідач у справі Бі-
лик (Чугін) Максим Олександрович, 13.09.1984 р.н., остан-
нє відоме місце реєстрації: Донецька область, м. Костянти-
нівка, вул. Тбіліська, 127, останнє відоме місце проживання: 
Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Тельмана, 44, кв. 
30, викликається до суду на 18 серпня 2017 року о 09 годи-
ні 00 хвилин, каб. № 14, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачеві пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки, інакше справа бу-
де розглянута за його відсутності.

Суддя О.В. Бєлостоцька

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Кисе-
льова Євгена Михайловича, 23.01.1962 року народження (останнє відо-
ме місце проживання: АР Крим, м. Керч, вул. Свердлова, 4) у підготовче 
судове засідання в кримінальному провадженні № 42016000000003297 
за ст. 111 ч. 1 КК України, яке відбудеться 21 серпня 2017 року об 11.00 
годині в приміщенні Деснянського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, зал судових засідань № 2, під го-
ловуванням судді Броновицької О.В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження.

Суддя Броновицька О.В.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за 

адресою: м. Вінниця вул. Грушевського, 17, в залі судових засідань 
№ 40, 17 серпня 2017 року о 09.30 год. відбудеться підготовче судо-
ве засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням Соло-
да Андрія Володимировича, 19 червня 1976 року народження, у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 
ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвину-
вачений Солод Андрій Володимирович та захисник Гавриленко Ми-
кола Кирилович.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості 
з’явитися до суду, просимо повідомити про причини неможливості 
прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Кале-
няка Р.А., суддів Прокопчук А.В., Іванченка Я.М.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за 

адресою: м. Вінниця вул. Грушевського, 17, в залі судових засідань 
№ 40, 17 серпня 2017 року о 09.30 год. відбудуться судові засідан-
ня у кримінальному провадженні за обвинуваченням Євтодія Андрія 
Вікторовича, 01 січня 1983 року народження, у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обви-
нувачений Євтодій Андрій Вікторович та захисник Берегович Оксана 
Олександрівна.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості 
з’явитися до суду, просимо повідомити про причини неможливості 
прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Кале-
няка Р.А., суддів Короля О.П., Сичука М.М.

Костянтинівський міськрайонний суд Доне-
цької області (85110, м. Костянтинівка, Доне-
цької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає 
кримінальне провадження № 233/558/17 за об-
винуваченням Астахової С.В. за ч. 2 ст. 110 КК 
України. Обвинувачена Астахова Світлана Во-
лодимирівна, 08.11.1960 р.н., зареєстрована за 
адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, 
вул. Целеноградська, буд. 43, викликається до 
суду на 09 годину 30 хвилин 17 серпня 2017 року 
(корп. № 1, каб. №12), для участі у судовому засі-
данні. Ухилення від явки на виклик суду обвину-
ваченим та оголошення його у міждержавний та/
або міжнародний розшук є підставою для здій-
снення спеціального досудового розслідування 
чи спеціального судового провадження.

Суддя Т.Б. Сітніков

В провадженні Жовтневого районного суду м. 
Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріу-
поль, пр. Металургів, 31) знаходиться цивільна 
справа за позовом Леміш Світлани Іванівни до 
Сергієнко Наталії Олександрівни, третя особа: 
Орган опіки та піклування про позбавлення бать-
ківських прав.

Відповідач: Сергієнко Наталія Олександрів-
на, що зареєстрована за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, пров. Кузнечний, буд. 15, 
викликається для участі у розгляді справи, який 
відбудеться 14 серпня  2017 року о 09.00 годи-
ні в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, 
пр-т Металургів, 31, каб. 19, 24.

Суддя Скрипниченко Т.І.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває криміналь-
не провадження № 1-кп/761/1068/2017 за обвинуваченням Люкайтіса Д.В. за ч. 1 
ст. 110 КК України, згідно Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за 
№ 22015101110000037 від 26.02.2015 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд по ви-
щевказаному кримінальному провадженню відбудеться: 22.08.2017 року о 15 год. 
00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 03057, 
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, каб. № 501.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Л.Л. Щебуняєва

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження відносно Ільясова Ремзі Ільясовича, обвинувачено-
го у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Ільясов Рем-
зі Ільясович, 12.04.1958 року народження, обвинувачений у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбу-
деться 21 серпня 2017 року о 10.00 год., в приміщенні Солом’янського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова 1, каб. 6, під голо-
вуванням судді Агафонова С.А.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Агафонов С.А.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адресою: м. 

Вінниця вул. Грушевського, 17, в залі судових засідань № 40, 17 серпня 2017 
року о 09.30 год. відбудеться розгляд кримінального провадження по об-
винуваченню Жарка Сергія Олександровича, 19 січня 1982 року народжен-
ня, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 
ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинувачений 
Жарко Сергій Олександрович та захисник Гавриленко Микола Кирилович.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до 
суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове за-
сідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Каленяка Р.А., 
суддів Бойка В.М., Волошина С.В.

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/512/2017 за обвинуваченням Царьова 
О.А. за ч. 3 ст. 103, ч. 2 ст. 110 КК України, згідно Єдиного державного реє-
стру досудових розслідувань за № 2201600000000047 від 02.03.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд 
по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 23.08.2017 ро-
ку о 09 год. 00 хв. в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за 
адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, 513 каб.

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

Суддя П. Л. Слободянюк

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває криміналь-
не провадження відносно Федоренко Евеліни Робертівни, 03.09.1972 року наро-
дження, обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Федоренко Евелі-
на Робертівна, 03.09.1972 року народження, обвинувачена у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеться 19 
серпня 2017 року о 14.30 год. в приміщенні Солом’янського районного суду м. 
Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 10, під головуванням судді Пе-
денко A.M.

У разі неявки обвинуваченої, дане оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченої в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Педенко А.М.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває криміналь-
не провадження відносно Єгорова Сергія Вікторовича, 16.05.1957 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 
1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Єгоров Сергій Ві-
кторович, 16.05.1957 року народження, обвинувачений у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеться 21 серп-
ня 2017 року о 09.30 год. в приміщенні Солом’янського районного суду м. Киє-
ва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 10, під головуванням судді Педен-
ко A.M.

У разі неявки обвинуваченого, дане оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Педенко А.М.

Деснянський районний суд м. Києва повторно викликає обвинувачену Ловягіну Юлію 
Юріївну, 23.01.1975 року народження (останнє відоме місце проживання: Україна, АР 
Крим, м. Сімферополь, вул. О. Невського, 29/11), у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 21 серпня 2017 
року о 09 год. 30 хв. Явка до суду є обов’язковою! При собі необхідно мати паспорт або 
документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, пр. 
Маяковського, 5-В, каб. 27, під головуванням судді Вінтоняк Р.Я.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої 
в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Р.Я. Вінтоняк

Краматорський міський суд Донецької області (84000, Донецька область, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає кримінальну справу за 
обвинуваченням Яновського Віктора Вікторовича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Обвинуваченому Яновському Віктору Вікторовичу, 25.08.1988 року наро-
дження, уродженцю м. Дружківка Донецької області, який проживає за адре-
сою: вул. Перемоги, 32, с. Щербинівка, м. Торецьк, Донецької області, необ-
хідно з’явитися в підготовче судове засідання, яке призначене на 17 серпня 
2017 року о 14.00 годині в приміщенні Краматорського міського суду Доне-
цької області за вищевказаною адресою.

Суддя Лутай А.М.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул. Маяков-
ського, 21) розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням Мотовилова Мак-
сима Станіславовича за ч. 2 ст. 110 КК України.

Обвинувачений Мотовилов Максим Станіславович, 30.05.1982 року народження, ви-
кликається на 22 серпня 2017 року о 09.00 годині до суду, каб. № 8, для участі у підго-
товчому судовому засіданні.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен повідомити суд про поважність при-
чини неявки.

Суддя Пікалова Н.М.
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Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті повідомляє, що 22.12.2015 року розглянуто 
цивільну справу № 409/3280/15 за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Акціонерний Банк 
«Експрес-Банк» до Пушкарьова Олексія Анатолійо-
вича, Сафонова Дмитра Валерійовича про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором та вине-
сено заочне рішення про задоволення позову в по-
вному обсязі.

Суддя Скворцова В.Г.
22.02.2016 року розглянуто цивільну справу  

№ 409/3491/15 за позовом ПАТ АБ «Експрес-Банк» 
до Аксьонової Олени Миколаївни про стягнення за-
боргованості та винесено заочне рішення про задо-
волення позову частково.

Суддя Полєно B.C.
29.06.2016 року розглянуто цивільну справу  

№ 409/1344/16 за позовом Публічного акціонерного 
товариства АБ «Експрес-Банк» до Сухаревської Га-
лини Павлівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором та винесено заочне рішення про 
задоволення позову в повному обсязі.

Суддя Тімінський В.В.
16.09.2016 року розглянуто цивільну справу  

№ 409/1502/16 за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до 
Пугачова Романа Сергійовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договорив та винесено зао-
чне рішення про задоволення позову в повному об-
сязі.

Суддя Максименко О.Ю.
24.10.2016 року розглянуто цивільну справу  

№ 409/2038/16 за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до 
Будніка Миколи Миколайовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором та винесено зао-
чне рішення про задоволення позову в повному об-
сязі.

Суддя Третяк О.Г.

Свідоцтво про права власності на нерухоме майно CAB 
092078, а саме: житловий будинок з надвірними побудова-
ми, який розташований за адресою: м. Донецьк, вул. Зе-
лена, буд. 9, видане Головним управлінням благоустрою та 
комунального обслуговування Донецької міської ради від 
26.04.2007 р., видане Начальником Головного управлін-
ня М.В. Баранецьким, на підставі рішення виконкому Воро-
шиловської районної в м. Донецьку ради від 12.04.2007 р.,  
№ 99/7, на ім’я Карталової Галини Павлівни, вважати недій-
сними в зв’язку з втратою.

Державні акти на земельні ділянки: ЯЖ 613065 від 
06.11.2008 р., кадастровий номер 1410136300:00:004:0334, 
земельна ділянка має площу 0,0025 га, яка розташована:  
м. Донецьк, вул. Зелена, буд. 11, держакт виданий на підста-
ві Договору купівлі-продажу № д-223 від 30.04.2004 р. Дого-
вору дарування від 20.06.2006 р., № д-720 та зареєстровано 
в книзі записів № 010814600034;

ЯЖ 613067 від 06.11.2008 р., кадастровий номер 
1410136300:00:004:0332, земельна ділянка має пло-
щу 0,002051 га, яка розташована: м. Донецьк, вул. Зе-
лена, буд. 11, держакт виданий на підставі Договору да-
рування № д-131 від 30.03.2004 р. Договору дарування  
№ д-719 від 20.06.2006 р.,та зареєстровано в книзі записів 
№ 010814600036;

ЯЖ 613066 від 06.11.2008 р., кадастровий номер 
1410136300:00:004:0330, земельна ділянка має пло-
щу 0,0017 га, яка розташована: м. Донецьк, вул. Зеле-
на, буд. 11, держакт виданий на підставі Договору купів-
лі-продажу № д-223 від 30.04.2004 р. Договору дарування  
№ д-721 від 20.06 2006 р., та зареєстровано в книзі записів 
№ 010814600035;

ДН 053629 від 02.11.2004 р., кадастровий номер 
1410136300:00:004:0194, земельна ділянка має площу 
0,0719 га, яка розташована: м. Донецьк, вул. Зелена, буд. 9, 
держакт виданий на підставі Рішення виконкому Донецької 
міської ради № 140 від 17.03.2004 р., та зареєстровано в 
книзі записів № 2-64к, вищевказані державні акти видані на-
чальником управління держкомзему у місті Донецьку Доне-
цької області та Донецьким міським управлінням земельних 
ресурсів А.Ф. Мирошниченко, на ім’я Карталової Галини Пав-
лівни, вважати недійсними в зв’язку з втратою.

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає як від-
повідачів Айдинбекова Айдинбега Шалбудовича, Матві-
єнка Ігоря Юрійовича по цивільній справі № 592/6574/17, 
провадження № 2/592/1797/17 в судове засідання для 
розгляду цивільної справи за позовом Дзюбан Анжели 
Леонідіївни до Виконавчого комітету Сумської міської 
ради в особі Департаменту забезпечення ресурсних пла-
тежів Сумської міської ради, Айдинбекової Олени Мико-
лаївни, Айдинбекова Айдинбега Шалбудовича, Колоко-
лової (Айдинбекової) Лейлі Айдинбегівни, Матвієнка Іго-
ря Юрійовича, треті особи: Дзюбан Сергій Вікторович, 
Панок Ганна Сергіївна про скасування реєстрації права 
власності та зобов’язання вчинити дії.

Розгляд справи відбудеться о 15.00 годині 13 вересня 
2017 року, в приміщенні Ковпаківського райсуду м. Суми 
за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, зал судо-
вого засідання № 7.

В разі неявки відповідача Айдинбекова Айдинбега 
Шалбудовича справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Л.М. Труханова

Повістка про виклик підозрюваного  
при здійсненні судового засідання в порядку  

спеціального судового провадження. 
Обвинувачений Савенко Вадим Анатолійович, 

28.07.1969 року народження, зареєстрований: м. Ки-
їв, вул. Хрещатик, буд. 10, кв. 10 відповідно до вимог 
ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове за-
сідання, що відбудеться 29.08. 2017 року о 16 годи-
ні 00 хвилин в залі судових засідань № 107 Примор-
ського районного суду м. Одеси за адресою: м. Оде-
са, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засі-
данні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик су-
ду встановлені статтею 138 КПК України. Наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 
139, 323 КПК України.

Суддя Пислар В.П.

Повістка про виклик підозрюваного  
при здійсненні судового засідання в порядку  

спеціального судового провадження. 
Обвинувачений Антілогов Олексій Євгенович, 

01.01.1974 року народження, зареєстрований:  
м. Дніпропетровськ, вул. Янгеля, буд. 9, кв. 76, відпо-
відно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України виклика-
ється в судове засідання, що відбудеться 28.08. 2017 
року о 16 годині 00 хвилин в залі судових засідань  
№ 107 Приморського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в 
судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик су-
ду встановлені статтею 138 КПК України. Наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 
139, 323 КПК України.

Суддя Пислар В.П.

Повістка про виклик підозрюваного  
при здійсненні судового засідання в порядку  

спеціального судового провадження. 
Обвинувачений Яцюк Денис Миколайович, 

26.07.1991 року народження, зареєстрований:  
м. Одеса, вул. Грецька, буд. 43, кв. 24 до вимог ст. 
297-5, 323 КПК України викликається в судове засі-
дання, що відбудеться 29 серпня 2017 року о 14 го-
дині 00 хвилин в залі судових засідань № 107 При-
морського районного суду м. Одеси за адресою: м. 
Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому за-
сіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик су-
ду встановлені статтею 138 КПК України. Наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 
139, 323 КПК України.

Суддя Пислар В.П.

Тальнівський районний суд Черкаської області по-
вторно викликає як відповідачів Рейзвиха Володи-
мира Германовича, 23.10.1963 року народження, та 
Чеховича Фелікса Едуардовича, 17.09.1978 року на-
родження, у судове засідання по справі за позовом 
Гусєвої Нінель Олексіївни до Рейзвиха Володимира 
Германовича, Чеховича Фелікса Едуардовича про ви-
знання договорів купівлі-продажу недійсними, ска-
сування державної реєстрації речових прав на неру-
хоме майно, яке призначене на 18.08.2017 р. об 11 
год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Черкаська 
обл., м. Тальне, вул. Соборна, 42 під головуванням 
судді Дьяченка Д.О.

У разі неявки відповідачів в судове засідання дане 
оголошення вважається належним повідомленням і 
по справі буде винесено заочне рішення.

У разі неявки в судове засідання з поважної при-
чини відповідач зобов’язаний повідомити суд про не-
явку та її причину.

Суддя Д.О. Дьяченко

Дніпровський районний суд м. Києва викликає як 
співвідповідача регіональний сервісний центр МВС Укра-
їни у м. Києві в особі Територіального Сервісного центру 
№ 4845 в судове засідання по цивільній справі за позо-
вом Богданової Оксани Володимирівни до Іванова Сер-
гія В’ячеславовича, треті особи: Регіональний сервіс-
ний центр МВС України у м. Києві в особі Територіально-
го сервісного центру МВС № 8046, регіональний сервіс-
ний центр МВС України у Миколаївській області в особі 
Територіального сервісного центру № 4845, Берник Ан-
дрій Леонідович, Калінчак Олег Богданович, Державне 
підприємство МВС України «Інформ-ресурси», Вельган 
Андрій Іванович про визнання права власності на май-
но та витребування майна з чужого незаконного воло-
діння, яке відбудеться 16 серпня 2017 року о 16.00 годи-
ні в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 
3, каб. 30, суддя Яровенко Н.О.

У випадку неявки відповідача в судове засідання, 
справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Н.О. Яровенко

Повістка про виклик підозрюваного  
при здійсненні судового засідання в порядку  

спеціального судового провадження. 
Обвинувачений Меденцев Павло Анатолійович, 

30.03.1983 р.н., зареєстрований за адресою: м. Оде-
са, Французький бульвар, 22, корп. 1, кв. 204, відпо-
відно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України виклика-
ється в судові засідання, що відбудеться 28 серпня 
2017 року о 13.30 годині та 25 вересня 2017 року о 
10.00 годині в залі судових засідань № 222 Примор-
ського районного суду м. Одеси за адресою: м. Оде-
са, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засі-
данні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик су-
ду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 
323 КПК України.

Суддя А.В. Дерус

В провадженні Жовтневого районного суду м. Ма-
ріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. 
Металургів, 31) знаходиться цивільна справа за по-
зовом Кечеджи Олександра Євгеновича до ПАТ «ОА 
Техніка», ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку», тре-
тя особа: Відділ примусового виконання рішень 
Управління державної виконавчої служби головно-
го територіального управління юстиції в Донецькій 
області про визнання угоди дійсною, визнання пра-
ва власності на автомобіль.

Відповідач: Приватне акціонерне товариство «ОА 
Техніка», за адресою: м. Донецьк, проспект 25-річ-
чя РККА, 7, викликається для участі у розгляді вка-
заної справи, який відбудеться 17.08.2017 року о 
13.00 год. та 12.09.2017 року о 09.30 год. в примі-
щенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металур-
гів, 31, (каб. 25).

Суддя О.Г. Васильченко

Городоцький районний суд Львівської області ви-
кликає Левкович Роману Ярославівну, 22.05.1964 
р.н. (останнє відоме місце проживання: вул. Івасю-
ка, 1, с. Черлянське Передмістя, Городоцького р-н, 
Львівська обл.) відповідачем у судове засідання на 
16 год. 31 серпня 2017р. за адресою: майд. Гайда-
маків, 30, м. Городок, Львівська область, у справі за 
позовом Левкович Василя Івановича про розірвання 
шлюбу.

Згідно із ст. 74 ЦПК України, з опублікуванням 
цього оголошення, відповідач вважається належно 
повідомленим про час і місце розгляду справи.

У разі неявки відповідача у судове засідання суд, 
відповідно до положень ст. 169 ЦПК України, вирі-
шить справу на підставі наявних у ній доказів (поста-
новить заочне рішення).

Суддя Перетятько О.В.

Тульчинський районний суд (вул. Перемоги, 16, 
м. Тульчин Вінницької області) викликає Петраша 
Максима Ігоровича, проживаючого в смт Кирнасів-
ка, вул. 50-річчя Перемоги, 2/11, Тульчинського ра-
йону Вінницької області та Петраш Яну Вікторівну, 
проживаючу в м. Погребище, вул. Жукова, 2, Він-
ницької області, як відповідачів по цивільній спра-
ві № 148/1686/15-ц за позовом ПАТ «УкрСиббанк», 
правонаступником якого є ТОВ «Фінансова компанія 
«Довіра та Гарантія», до Петраша Максима Ігорови-
ча, Петраш Інни Григорівни, Петраш Яни Вікторівни 
про солідарне стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Судовий розгляд справи призначено на 14.00 го-
дину 28.08.2017 р. за вищевказаною адресою.

В разі неявки відповідачів справу може бути роз-
глянуто у їх відсутність, на підставі наявних у спра-
ві доказів.

Суддя С.В. Ковганич

Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської об-
ласті викликає в судове засідання як відповідача Гав-
рильцева Анатолія Юрійовича (останнє відоме місце 
реєстрації: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Шев-
ченка, б. 97б, кв. 9) на 12.00 год. 08 вересня 2017 
року по цивільній справі № 740/1875/17 за позовом 
Комунального підприємства «Ніжинське управління 
водопровідно-каналізаційного господарства» до Гав-
рильцева Анатолія Юрійовича про стягнення забор-
гованості за житлово-комунальні послуги.

Справу буде розглянуто в приміщенні суду за 
адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Шев-
ченка, 57-а, під головуванням судді Олійник В.П.

У разі неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута у відсутності відповідача, на підставі зібра-
них по справі доказів.

Суддя Олійник В.П.

Обухівський районний суд Київської області по ци-
вільній справі № 2-764/17 за позовом Товариства з 
обмеженою відповідальністю «КЕЙ-КОЛЕКТ» до Се-
менової Маріанни Ігорівни про звільнення майна 
з-під арешту, третя особа: Обухівський міськрайон-
ний відділ державної виконавчої служби Головного 
територіального управління юстиції у Київській об-
ласті, викликає в судове засідання як відповідачку 
Семенову Маріанну Ігорівну на 11 годин 30 хвилин 
22 серпня 2017 року.

Судове засідання відбудеться під головуван-
ням судді Зінченко О.М. в приміщенні Обухівсько-
го районного суду Київської області, що розташо-
ване за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Ки-
ївська, б. 20.

В разі неявки відповідачки в судове засідання 
справа буде розглянута в її відсутність на підставі на-
явних у справі доказів.

Суддя О.М. Зінченко

Долинський районний суд Кіровоградської області викликає 
на 14.30 годину 02 листопада 2017 року як відповідачку Чекула-
єву Валентину Онисімівну (останнє місце проживання за адре-
сою: вул. Щорса, 7, кв. 58, м. Долинська, Долинський район, 
Кіровоградська область), а також спадкоємців відповідача Пе-
рерви Анатолія Олександровича, який помер 01 січня 2008 ро-
ку (останнє місце проживання за адресою: вул. 8-го Березня, 
49, м. Долинська, Долинський район, Кіровоградська область) у 
цивільній справі за позовом Лосінець P.A. до Перерви А.О., Че-
кулаєвої В.О., Долинської міської ради Долинського району Кі-
ровоградської області про визнання права власності на земель-
ну ділянку. Справа розглядатиметься суддею Баранським Д.М. 
У разі неявки відповідачів у справі може бути ухвалено заочне 
рішення.

Суддя Д.М. Баранський

Літинський районний суд Вінницької області (адреса суду: 
22300, Вінницька обл., Літинський р-н, смт Літин, вул. Героїв 
Чорнобиля, 30) викликає як відповідача Аксанюк Миколу Васи-
льовича, 29.06.1985 р.н., (відоме місце реєстрації: вул. Красна, 
буд. 37, смт Літин Літинського району Вінницької області) за по-
зовом Строк Миколи Станіславовича до Аксанюк Миколи Васи-
льовича про усунення перешкод у користуванні житловим бу-
динком, у судове засідання, яке відбудеться: 16.08.2017 року о 
12.00 годині, цивільна справа № 137/773/17.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справу буде розглянуто за його від-
сутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. 
З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вва-
жається належним чином повідомленою про час, день та місце 
проведення судового засідання.

Суддя Гопкін П.В.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебу-
ває кримінальне провадження відносно Єжеля Михайла Броніславо-
вича, 19.10.1952 р.н., обвинуваченого у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання викликається 
Єжель Михайло Броніславович, 19.10.1952 р.н., обвинувачений у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 364 
КК України, яке відбудеться 18 серпня 2017 року о 14.00 год. в примі-
щенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,  
вул. П. Шутова 1, каб. 10, під головуванням судді Педенко A.M.

У разі неявки обвинуваченого, дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Педенко А.М.

Втрачений Договір 
купівлі-продажу, по-
свідчений 16-ою Ки-
ївською державною 
нотаріальною конто-
рою від 01.09.2005 р.  
№ 2-3674 бланк ВСМ 
№ 046361 на кв. 65 в 
буд. 6 по вул. Старо-
наводницькій, зареє-
стрований на Вовко-
дав Анжеліку Анато-
ліївну, 

вважати 
недійсним.

Втрачені оригінали документів:
Свідоцтво про базову загальну середню освіту за номером ПКСС 

007094, видане у 1997 році Щастенською середньою загальноосвіт-
ньою школою № 46 м. Ворошиловград на ім’я Балабіна Олександра 
Володимировича;

Диплом АН № 13494384, виданий  у 2000 році професійно-тех-
нічним училищем № 50 м. Щастя за спеціальністю: електрозварник 
ручного зварювання, кваліфікацією: електрозварник ручного зварю-
вання, газорізальник, на ім’я Балабіна Олександра Володимировича, 
вважати недійсними.

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що 

28.07.2017 року розглянуто цивільну справу № 409/766/17 (провадження 

№ 2/409/491/17) за позовною заявою Квашина Юрія Васильовича та Ква-

шина Олександра Васильовича до Луганської міської ради про визнання 

права власності на майно в порядку спадкування та винесено рішення про 

задоволення позову.

Суддя Третяк О.Г.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, До-
нецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу  
№ 219/6119/2017 за позовом Прусової Олександри Олександрівни до Прусова 
Сергія Олександровича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі Прусов Сергій Олександрович, 23.12.1980 р.н., який заре-
єстрований: м. Єнакієве, вул. Саратовська, 11-84, Донецької області викликається 
у судове засідання на 18 серпня 2017 року на 09 год. 50 хв.

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

Суддя Харченко О.П.

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викликає у судове засідання 
як відповідача Пеньковського Олександра Михайловича, за позовом Рай-
кевич Ірини Валеріївни до Пеньковського Олександра Михайловича про 
визнання особи такою, що втратила право користування житловим при-
міщенням, що відбудеться 06.09.2017 р. о 09 год. 00 хв. в приміщен-
ні Жовтневого районного суду м. Запоріжжя за адресою: 69063, За-
порізька обл., м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 6, Суддя Світлиць-
ка В.М., каб. № 25.

Суддя В.М. Світлицька

Охтирський міськрайонний суд повідом ляє, що судове засідання по 
справі за позовом Дейкун Ніни Митрофанівни до Мальченка Євгена Іва-
новича про визнання особи такою, що втратила право на користуван-
ня жилим приміщенням, призначено на 04.09.2017 року о 10.00 годині 
в приміщенні суду за адресою: м. Охтирка, Сумської області, вул. Неза-
лежності, 7, суддя Сидоренко Р.В.

В судове засідання викликається як відповідач Мальченко Євген Іва-
нович, 28.03.1990 р.н.

Суддя Сидоренко Р.В.

Сокирянський районний суд Чернівецької області повідомляє, 
що 28 липня 2017 року постановлено рішення в цивільній справі  
№ 2/722/268/17 за позовом Блінкової Сніжани Іванівни до Блінкова Кос-
тянтина Анатолійовича про розірвання шлюбу.

Відповідач Блінков Костянтин Анатолійович, 24.05.1979 року наро-
дження, зареєстроване місце проживання якого не відоме, а останнє 
відоме місце проживання: м. Київ, вул. Бальзака, буд. 63, кв. 320 має 
право отримати в Сокирянському районному суді за адресою: вул. 
Шевченка, 7, м. Сокиряни Чернівецької області копію вищезазначе-
ного рішення суду.

Суддя Римлянська Г.О.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 12 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +17  +22 +29 +34 Черкаська +17  +22 +29 +34
Житомирська +17  +22 +29 +34 Кіровоградська +17  +22 29 +34
Чернігівська +16  +21 +29 +34 Полтавська +17  +22 +29 +34
Сумська +15  +20 +29 +34 Дніпропетровська +17  +22 +29 +34
Закарпатська +17  +22 +29 +34 Одеська +17  +22 +32 +37
Рівненська +17  +22 +29 +34 Миколаївська +17  +22 +32 +37
Львівська +17  +22 +29 +34 Херсонська +17  +22 +32 +37
Івано-Франківська +17  +22 +29 +34 Запорізька +17  +22 +32 +37
Волинська +17  +22 +29 +34 Харківська +17  +22 +29 +34
Хмельницька +17  +22 +29 +34 Донецька +17  +22 +29 +34
Чернівецька +17  +22 +29 +34 Луганська +17  +22 +29 +34
Тернопільська +17  +22 +29 +34 Крим +17  +22 +29 +34
Вінницька +17  +22 +29 +34 Київ +20  +22 +31 +33
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Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

СПРАВА №. Цими днями на 
підставі ухвал Ковпаківського 
районного суду Сум оператив-
ні та слідчі працівники подат-
кової міліції Головного управ-
ління ДФС у Сумській облас-
ті провели обшуки у місцях 
незаконного виготовлення та 
зберігання підакцизних това-
рів, офісних, складських при-
міщеннях і  транспортних за-
собах.

За повідомленням прес-
служби ГУ ДФС у Сумській 
області, йдеться про широ-
комасштабну спецоперацію 
з припинення діяльності ор-
ганізованої злочинної групи, 
яка  контролювала роботу 
трьох підпільних цехів з ви-
готовлення фальсифікова-
ного алкоголю та його реа-
лізації через Інтернет-сайти. 
Правоохоронці встановили, 
що зловмисники закупову-
вали етиловий спирт та еліт-
ний алкоголь відомих світо-

вих брендів через посеред-
ників на території Білорусі, 
а потім поза митним контро-
лем переправляли в Украї-
ну. 

Алкогольні напої виробля-
ли в антисанітарних умовах, 
змішуючи спирт із водою і 
додаючи есенцію. Оскільки 
використовували потужне 
обладнання, то обсяги «бор-
мотухи» сягали промисло-
вого рівня. Замасковані не-
законні виробництва, офіси 
та склади були розміщені на 

території Києва та Київської 
області. Як розповів началь-
ник ГУ ДФС у Сумській об-
ласті Олексій Мазуренко, за 
результатами слідчих дій ви-
явлено та вилучено близь-
ко 61,3 тонни сировини,  ал-
когольного фальсифіка-
ту, елітної лікеро-горілчаної 
продукції, обладнання тощо 
на загальну суму понад 18 
мільйонів гривень.  Відкрито 
кримінальне провадження, у 
рамках якого триває досудо-
ве слідство.

Фальсифікат зупинили на Сумщині

У Запоріжжі 
з’явиться новий парк 
відпочинку

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ДОЗВІЛЛЯ. У Запоріжжі розпочалося будівництво нового 
парку, який міститиметься в центрі міста біля каскаду фонтанів 
«Веселка» та нинішнього парку Вознесенівський. Проект бу-
дівництва вже затверджений і пройшов усі узгодження. У ново-
му парку відпочинку заплановано встановити пристрій підзем-
ної дренажної системи, щоб позбавитися від підтоплень. Тут 
також проведуть рекультивацію, висадять декоративні дере-
ва та кущі. Реалізація проекту розрахована на два роки. Цьо-
горіч здійснять першу чергу робіт, вартість яких становитиме  
3,7 мільйона гривень. Облаштують дренажний колектор та 
фільтрувальні колодязі, водоприймальне озеро.

Спорудження нового парку перебуває під особистим конт-
ролем Запорізького міського голови Володимира Буряка. «Ми 
створюємо на цьому місці новий парк, — зазначив він. — На 
покинутому пустирі розчистимо джерело, яке насичує водою 
озера в парку Вознесенівському, виконаємо дренаж, щоб те-
риторію постійно не підтоплювало. А наступного року прове-
демо благоустрій території та завершимо будівництво парку».

Запоріжці полюбляють проводити вільний час біля каскаду 
фонтанів «Веселка», де згодом і з’явиться новий парк. Зазви-
чай тут під час міських свят розгортають майданчики розваг, 
встановлюють сцену та атракціони, які працюватимуть у ново-
му парку на постійній основі. А ще тут можна буде займатися 
різними видами спорту на спеціально  облаштованих ділянках. 

Віра, Надія, Любов  
народної майстрині
УМІЛЬЦІ й ЗАДУМИ. Ляльки-мотанки — нове захоплення відомої 
писанкарки Ірини Харатін із Тернополя —  
вражають яскравістю і символізмом

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

Рік тому на одному з фес-
тивалів мені випала на-

года відкрити для себе твор-
чість Ірини Харатін. Чима-
ло років своєї творчої пра-
ці народна майстриня при-
святила писанкарству. Пи-
сати їх почала несподівано. 
Спершу відкрила для себе  
крашанки. Відтак захотіло-
ся дізнатися більше про іс-
торію, символи писанок, їх-
нє значення та особливості 
розпису. Сподобалася вос-
кова техніка. І почала тво-
рити неймовірну писанко-
ву красу. Шість років то-
му Ірина Харатін отрима-
ла звання майстра народ-
них художніх промислів з 
художнього писанкарства. 
Організовувала персональ-
ну експозицію, майстер-
класи, демонструвала влас-
ні роботи на різних вистав-
ках. 

А два роки тому пані Іри-
на побачила на сторінках 
одного з часописів світли-
ну ляльки-мотанки. І запа-
лала враз бажанням випро-
бувати себе на цьому твор-
чому терені. Нині в її колек-
ції чи не з сотня творінь. Ось 
Берегиня — праматір нашої 
землі, Лада — богиня ко-
хання й шлюбу, а це Княги-
ня, а там — Ягідка, що обе-
рігає молодих, Наречена. Он 
Куховарочка та навіть Ще-
дрість, Горобинка. Про чо-
ловіків лялькарка теж не 
забула. Гордо стоїть дід-
коваль Флор, а якщо гля-
нути на нього з іншого боку 
— вже постане парубок. Це 
— лялька-перевертень. Є в 
колекції майстрині ляльки 
«Нерозлучники», що симво-
лізують вірність і кохання, 
родинну злагоду.

Лялькові образи умілиця 
черпає з народної творчості. 
Втілює й авторські задуми. 
Якось вирішила об’єднати 
три ідеї в єдиному стилі, так 
народилися ляльки Віра, 
Надія, Любов, образи яких 

побачила уві сні. Ірина Ха-
ратін одразу ж узялася за 
роботу. Каже, ця її лялько-
ва композиція — своєрід-
ний стимулятор для люди-
ни домагатися життєвих 
успіхів. І символіку пояснює 

так: одна з ляльок дає віру в 
творчість, у Бога, в усе, про 
що людина мріє, Надія — 
це все те, що здійснюється, 
Любов же об’єднує, вона — 
підґрунтя-підмурівок усьо-
го нашого життя. 

Народна майстриня у 
своїй творчості міцно спи-
рається на українські на-
родні традиції та символи. 
А ще прагне з їх допомогою 
об’єднати нашу Батьків-
щину. З того бажання й на-
родився свого часу проект 
«Вишивана карта Укра-
їни». Пам’ятаєте? Кілька 
років тому саме на Терно-
піллі розпочалося виши-
вання мапи України, до чо-
го згодом долучилися на-
родні майстрині та шану-
вальники вишивки, пра-
цівники державних уста-
нов, школярі у різних міс-
тах і селах, культурні ді-
ячі, громадські активіс-
ти, священнослужителі по 
усій країні. Перші ж стіб-
ки на полотняній мапі зро-
били народні майстрині із 
Скали-Подільської Тетяна 
Дяківнич та Ірина Хара-
тін, яким і належить задум 
цього проекту.

Сподіваємося, що нове 
захоплення майстрині Іри-
ни Харатін теж матиме ці-
каве продовження.  

П’ятихатський районний суд Дніпропетровської області викликає в судове 
засідання як відповідача Донець Євгенія Михайловича, 16.05.1990 року наро-
дження по цивільній справі за позовом Донець Юлії Володимирівни до Донець 
Євгенія Михайловича про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої ди-
тини.

Судове засідання відбудеться о 14 год. 00 хв. 18 серпня 2017 року в примі-
щенні П’ятихатського районного суду Дніпропетровської області за адресою: 
52100, м. П’ятихатки, вул. Шевченка, 114, Дніпропетровської області, зал судо-
вих засідань № 2, суддя Митошоп В.М.

Явка до суду є обов’язковою, роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК 
України, з опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається пові-
домленим про час та місце розгляду справи, і в разі неявки відповідача в судове 
засідання справа буде розглянута за наявними матеріалами у його відсутність.

Суддя В.М. Митошоп

Народна майстриня Ірина Харатін представляє лялькову композицію «Віра, Надія, Любов», 
яку побачила уві сні, а відтак створила її

Коваль Флор уже підкував коня
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