ОБУРЕННЯ

У ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ
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Економіка
України
за січень —
липень
2017 року

Сфабрикована окупаційною
владою Криму справа проти
Ахтема Чийгоза — кричуще
свідчення беззаконня, принесеного
на півострів «рускім міром»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

середа, 13 вересня 2017 РОКУ		

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Роботи розпочато на
всій території країни.
І, як обіцяв, обсяги
виконання робіт
збільшимо, буде зовсім
інша якість
доріг».

Вітер змін
Фото Володимира ЗАЇКИ

ЦИТАТА ДНЯ

№170 (6039)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Прем’єр-міністр про масштабний процес змін
у дорожньому господарстві, який триватиме й 2018 року

Повітряні сили
приведено в бойову
готовність
ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. Україна вживає заходів для зміцнення
національної безпеки, що спричинено проведенням майбутніх російсько-білоруських військових навчань «Захід-2017». Для перевірки боєздатності до виконання завдань за призначенням майже всі
бойові військові частини Повітряних сил Збройних сил України приведено в бойову готовність. Про це повідомляє управління зв’язків
з громадськістю Збройних сил України.
«Під час виконання цих заходів здійснюють призов на навчальні
збори резервістів оперативного резерву першої та другої черг для
доукомплектування цих військових частин до повних штатів», —
цитує УНІАН повідомлення.
У Міністерстві оборони зауважили, що особливу увагу під час
цих навчальних зборів приділятимуть спроможності військових
частин прийняти особовий склад запасу і організації всебічного забезпечення. Із резервістами також буде проведено заняття з індивідуальної підготовки.

ЦИФРА ДНЯ

50 млрд грн

становитиме зростання надходжень
митних платежів за підсумками 2017 року
порівняно з торішнім показником

5
НАРЕШТІ. Суть ухваленого Закону «Про освіту» —

у зміні філософії навчання, його нових методах
та автономії школи

На межі інтересів

ЗАХИСТ ПРИРОДИ. Унікальну Кінбурнську косу можуть знищити зростаючі бізнес-апетити,

неконтрольований потік туристів і законодавчі прогалини
Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»

П

ро красу і природну неповторність Кінбурнської коси, розташованої на території
Херсонської й Миколаївської
областей, не раз писав «УК».

Цей півострів як місток між
Чорним морем і Дніпро-Бузьким лиманом став місцем прощі
романтиків 1960—1970-х років.
Тамтешня атмосфера надихала людей творчих і тих, хто полюбляв відпочивати якнайдалі
від цивілізації. Нині незаймана

місцевість вабить інших: ділків, забудовників, любителів
джипінгу, прихильників розвитку туризму. І кожен хоче
обрати для себе на косі якнайкраще місце.
Давно вже такі місця обрали й розібрали ті, хто зміг вда-

ло використати власні можливості й зрозумів майбутню затребуваність цих територій
для відпочинку й бізнесу. Їх не
дуже лякало, що нема шляхів,
складно дістатися до коси, проблеми з питною водою й каналізацією, сміттям. Ті, хто обрав

косу для життя й ведення бізнесу, добре розуміють, що головний її бонус — незаймана
природа.
Тут із найдавніших часів і до
сьогодні збережено майже в первісному вигляді
світ тварин і рослин.

4

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 12 вересня 2017 року
4 820103 080022

USD 2600.8703
EUR 3120.2641
RUB 4.5494
/ AU 347008.12 AG 4642.55
PT 263728.25 PD 245001.98
за 100 доларів США
за 100 євро
за 10 рублів
за 10 тройських унцій
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оголошення
Повістка про виклик в суд обвинуваченого

Повістка про виклик в суд обвинуваченого

Повістка про виклик в суд обвинуваченого

Повістка про виклик в суд обвинуваченого

В провадженні Троїцького районного суду Луганської області знаходиться кримінальне провадження
№ 433/475/17 стосовно Гирюшти Андрія Вікторовича, Кліщова Миколи Петровича, Красножона Сергія Івановича, Посохова Олександра Миколайовича, обвинувачених у
вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 статті 110 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КК України. Обвинувачений Кліщов Микола Петрович, зареєстрований за
адресою: Луганська область, Троїцький район, смт Троїцьке, вул. Чапаєва,буд. 11.
На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Троїцький
районний суд Луганської області викликає Кліщова Миколу
Петровича в судове засідання, яке відбудеться 19.09.2017
року о 10.00 у залі судових засідань Троїцького районного суду Луганської області за адресою: (смт Троїцьке, вул.
1-го Травня, 5а, Троїцького району Луганської області).

В провадженні Троїцького районного суду Луганської області знаходиться кримінальне провадження
№ 433/475/17 стосовно Гирюшти Андрія Вікторовича, Кліщова Миколи Петровича, Красножона Сергія Івановича,
Посохова Олександра Миколайовича, обвинувачених у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 статті 110 КК України, по
якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в
порядку, передбаченому ст. 297-1 КК України. Обвинувачений Гирюшта Андрій Вікторович, зареєстрований за адресою: Луганська область, Троїцький район, с. Лантратівка,
вул. Леніна,буд 5.
На підставі ст. ст. 314, 297-5,323 КПК України, Троїцький
районний суд Луганської області викликає Гирюшту Андрія
Вікторовича в судове засідання, яке відбудеться 19.09.2017
року о 10.00 у залі судових засідань Троїцького районного суду Луганської області за адресою: (смт Троїцьке, вул.
1-го Травня, 5а, Троїцького району Луганської області).

В провадженні Троїцького районного суду Луганської області знаходиться кримінальне провадження
№ 433/475/17 стосовно Гирюшти Андрія Вікторовича, Кліщова Миколи Петровича, Красножона Сергія Івановича,
Посохова Олександра Миколайовича, обвинувачених у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 статті 110 КК України, по
якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в
порядку, передбаченому ст. 297-1 КК України. Обвинувачений Посохов Олександр Миколайович, зареєстрований за
адресою: Луганська область, Троїцький район, с. Вівчарове, вул. Молодіжна, буд. 25.
На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Троїцький
районний суд Луганської області викликає Посохова Олександра Миколайовича в судове засідання, яке відбудеться
19.09.2017 року о 10.00 у залі судових засідань Троїцького
районного суду Луганської області за адресою: (смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а, Троїцького району Луганської
області).

В провадженні Троїцького районного суду Луганської області знаходиться кримінальне провадження
№ 433/475/17 стосовно Гирюшти Андрія Вікторовича, Кліщова Миколи Петровича, Красножона Сергія Івановича,
Посохова Олександра Миколайовича, обвинувачених у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 статті 110 КК України,
по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КК України. Обвинувачений Красножон Сергій Іванович, зареєстрований за
адресою: Луганська область, Троїцький район, смт Троїцьке, вул. Горького, буд. 26.
На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Троїцький районний суд Луганської області викликає Красножона Сергія Івановича в судове засідання, яке відбудеться 19.09.2017 року о 10.00 у залі судових засідань Троїцького районного суду Луганської області за адресою:
(смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а, Троїцького району Луганської області).

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області від 16 травня 2017 року прийнято до
провадження обвинувальний акт, внесений до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань
за № 22015130000000137 відносно Нікішина Євгена
Геннадійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.
До суду як обвинувачений викликається Нікішин
Євген Геннадійович у судове засідання, яке відкладено на 20 вересня 2017 року о 10 годині 00 хвилин
та відбудеться у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.
З дня опублікування оголошення обвинувачений
вважається повідомленим про дату, час та місце слухання справи.
Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Ю. Ю. Цимбал

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області від 19 травня 2017 року прийнято до
провадження обвинувальний акт, внесений до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за
№ 22017130000000014 відносно Кочкіна Миколи Борисовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.
До суду як обвинувачений викликається Кочкін
Микола Борисович у судове засідання, яке відкладено на 18 вересня 2017 року о 13 годині 00 хвилин
та відбудеться у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.
З дня опублікування оголошення обвинувачений
вважається повідомленим про дату, час та місце слухання справи.
Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Ю. Ю. Цимбал

До суду як обвинувачені викликаються Сергеєнкова Ірина Анатоліївна, 29.03.1969 р.н., яка зареєстрована за адресою: Луганська область, Біловодський район, смт Біловодськ, вул. Центральна,
141/1; та Пронько Юрій Олександрович, 02.04.1962
року народження, зареєстрований за адресою: Луганська область, Біловодський район, с. Бараниківка, вул. Юрченка, 92 у підготовче судове засідання
в об’єднаному кримінальному провадженні за ч. 2
ст. 110 КК України, яке призначене на 14 годину 00
хвилин 19 вересня 2017 року та відбудеться у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.
3 дня опублікування оголошення обвинувачені
вважаються повідомленими про дату, час та місце
слухання справи.
Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Є. О. Соболєв

Повістка про виклик в суд обвинуваченого

Суддя О. І. Суський

Суддя О. І. Суський

Повістка про виклик в суд обвинуваченого

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді Юрченко C.O. знаходиться спеціальне кримінальне провадження
№ 426/11231/17 стосовно Герасимчука Володимира Васильовича,
04.07.1963 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Герасимчук В. В. зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Тухачевського, буд. 6, кв. 35.
На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний суд
Луганської області викликає Герасимчука Володимира Васильовича у судове засідання, яке відбудеться 19 вересня 2017 року о 10.00 год. в залі Сватівського районного суду Луганської області, що розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої судді

Юрченко C. O., суддів Скрипника C. M., Попової О. М.

Суддя О. І. Суський

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідомляє про ухвалення рішення
від 04 вересня 2017 року по справі № 428/4767/17 за позовом Мельник Дар’ї Олександрівни до Мельник Геннадія Васильовича, відоме місце проживання: вулиця К. Маркса, будинок № 13, квартира № 20, м. Ірміно, Луганська область про розірвання шлюбу.
Рішення може бути оскаржене в апеляційному суді Луганської області через Сєвєродонецький міський суд Луганської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом
десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії рішення.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги
рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Суддя Т. С. Журавель

Суддя О.І . Суський

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді Юрченко С.О. знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/4983/16к стосовно
Русакова Олексія Анатолійовича, 27.08.1971 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Русаков О. А. зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Інтернаціональна, буд. 132, кв.
165.
На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний суд Луганської області викликає Русакова Олексія Анатолійовича у судове засідання, яке
відбудеться 19 вересня 2017 року о 10.30 год. в залі
Сватівського районного суду Луганської області, що
розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
Справа розглядатиметься колегією судців у складі го-

ловуючої судді Юрченко C. O., суддів Осіпенко Л. М.,
Половинки В. О.

В провадженні Міловського районного суду Луганської області перебуває цивільна справа № 418/552/17 за позовом Волох Ірини Леонідівни до Пройдисвіт
Євгена Володимировича про надання дозволу на тимчасовий в’їзд/виїзд за межі
України без згоди та супроводу батька, у супроводі матері.
Для розгляду справи по суті, відповідачу Пройдисвіт Євгену Володимировичу
необхідно прибути о 10 годині 00 хвилин 13 вересня 2017 року у судове засідання до залу суду за адресою: вул. Центральна, 124, смт Мілове, Міловський район, Луганська область, у разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки слухання справи буде відкладено до 10 години
00 хвилин 20 вересня 2017 року. У разі повторної неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними по справі доказами.
З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Голова суду В. О. Шовкун

Заводський районний суд м. МиколаВ провадженні Київського районного
Сватівський районний суд ЛуганНікопольський міськрайонний суд ДніСуддя Старокостянтинівського районєва викликає як відповідачів Станичну суду м. Одеси знаходиться цивільна спрапропетровської області (м. Нікополь, вул. ного суду Хмельницької обл. Цішковський
ської
області,
розташований
за
адреЮлію Володимирівну, Станичного Сергія ва за позовом Грінченко Анастасії ВолоШевченка, 201) повідомляє відповіда- В. А. повідомляє про розгляд цивільної
Володимировича в судове засідання по
сою: Луганська область, м. Сватове, ча по цивільній справі Юдковську Світла- справи за позовною заявою Татарчук Гадимирівни
до
Гелденхейс
Андре,
Сидорцивільній справі № 2/487/1622/17 за пону Львівну про слухання справи за позо- лини Віталіївни до Іванової Вікторії Валезовом Школін Л.О. до Москаленко О.Г., чук Віктора Васильовича, третя особа: пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що вом Публічного акціонерного товариства ріївни, Іванової Катерини Володимирівни,
Станична Ю.В., Станичний С.В., Ципляє- Служба у справах дітей Очаківської місь«Банк Кредит Дніпро» до Лавренова Єв- Іванової Анастасії Володимирівни про вива О.В про визнання порядку користуван- кої ради про позбавлення батьківських 19 липня 2016 року по цивільній справі генія Михайловича, Юдковської Світлани знання права власності за набувальною
ня земельною ділянкою призначене на прав, у зв’язку з чим повідомляємо як від- № 426/4807/16-ц за позовом Васіліна Єв- Львівни про стягнення заборгованості за давністю, яке відбудеться 16 жовтня 2017
06.10.2017 року о 09.00 год. в каб. № 16
року о 10 год. 30 хв. за адресою: ХмельЗаводського районного суду м. Миколає- повідача Гелденхейс Андре про те, що су- гена Миколайовича до Васіліної Катерини кредитним договором.
Справа призначена до слухання на 09 ницька область, м. Старокостянтинів, вул.
дове засідання відбудеться 22 вересня
ва по вул. Радісна, 3.
Після публікації оголошення відпові- 2017 року о 12 год. 00 хв. в приміщенні Геннадіївни про розірвання шлюбу було листопада 2017 року о 14.30 годині під Миру, 9 та викликає до суду як відповідачів Іванову Вікторію Валеріївну, Іванову
головуванням судді Рибакової В.В.
дачі вважаються повідомленими про час Київського районного суду м. Одеси, за
винесене заочне рішення про задоволенУ разі неявки відповідача справа буде Катерину Володимирівну, Іванову Анастата місце розгляду справи. В разі їх неяврозглянута у його відсутність на підставі сію Володимирівну. У разі неявки в судоки позов може бути розглянуто за їх від- адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3б, ня позовних вимог позивача.
каб. 215.
ве засідання відповідачів справа буде розтих доказів, які є в матеріалах справи.
сутності.
Суддя Д. Г. Нікітін
Суддя О. М. Куриленко
Суддя Л. М. Осіпенко
Суддя Рибакова В. В. глядатися у їх відсутність.
Великоновосілківський районний суд Донецької області в
Чемеровецький районний суд Хмельницької обТульчинський районний суд (вул. Перемоги, 16,
Суддею Бердянського міськрайонного суду
зв’язку з розглядом цивільної справи № 220/629/16 (проваласті повідомляє, що цивільна справа за позовом дження №2/220/305/17) за позовом Лось Миколи Францови- Дністрян О. М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Кон- м. Тульчин Вінницької області) викликає Янчука Леосульська, б. 64, каб. № 410) 26 вересня 2017 року о ніда Михайловича, зареєстрованого в с. Печера, вул.
Яблонської Наталії Анатоліївни до Яблонського Во- ча до Іскрівської сільської ради Великоновосілківського раЗелена, 45 Тульчинського району Вінницької облас14 годині 30 хвилин буде розглядатись справа за полодимира Миколайовича про визнання майна спіль- йону Донецької області, Алієвої Ніни Францівни про визна- зовом Білан Людмили Сергіївни до Білан Андрія Ві- ті, як відповідача по цивільній справі № 148/1339/17
чення додаткового строку для подання заяви для прийнятза позовом Янчук Людмили Дмитрівни до Янчука
ною сумісною власністю та поділ спільного майна тя спадщини повідомляє, що судове засідання призначено кторовича, третя особа: Долинська районна держав- Леоніда Михайловича про поділ спільного майна попризначена до розгляду на 04.10.2017 року на 10 го- на 19.09.2017 р. на 15.00 год. в приміщенні суду за адресою: на адміністрація Кіровоградської області, про по- дружжя.
Донецька область, Великоновосілківський район, смт ВелиСудовий розгляд справи призначено на 11.00 годину 00 хвилин за адресою: смт Чемерівці, вул. Цен- ка Новосілка, вул. Фонтанна, 21 Суддя Якішина О.М. Суд ви- збавлення батьківських прав.
дину 09.10.2017 р. за вищевказаною адресою.
Суд
викликає
як
відповідача
Білан
Андрія
ВіктороВ разі неявки відповідача справу може бути розтральна, 44, Хмельницької області. Явка Яблонсько- кликає як відповідача Алієву Ніну Францівну. Явка до суду є
обов’язковою. В разі неявки відповідача в судове засідання вича.
глянуто у його відсутність, на підставі наявних у
го В.М. в судове засідання є обов’язковою.
Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі його справі доказів.
справа буде розглянута за її відсутності.
Суддя В. О. Борсук
Суддя С. В. Ковганич
Суддя О. М. Якішина неявки справа буде розглянута за його відсутності.
ПРЕДСТАВНИЦТВО «НОКІА СОЛЮШНЗ ЕНД НЕТВОРКС БРАНЧ ОПЕРЕЙШНЗ ОЙ (Компанія)», код ЄДРПОУ 26559822, зареєстроване Міністерством економіки України (реєстраційний номер ПІ-3341), оголошує
про припинення діяльності на підставі рішення Компанії «НОКІА СОЛЮШНЗ ЕНД НЕТВОРКС БРАНЧ ОПЕРЕЙШНЗ ОЙ (Компанія)» (Фінляндія) від 01 серпня 2017 р.
Претензії приймаються протягом двох місяців за адресою: 01010, м.
Суддя І. В. Муранова-Лесів Київ, вул. Московська, буд. 32/2, поверх 9.

Бориспільський міськрайсуд Київської області повідомляє, що 25.09.2017 р. о 08.30
год. відбудеться розгляд справи № 359/3375/17, провадження № 2/359/1623/17 за позовом Стрельцової Тетяни Геннадіївни до Юрченка Валерія Леонідовича, третя особа:
Служба у справах дітей виконавчого комітету Бориспільської міської ради про надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди батька, позбавлення батьківських прав. Відповідачу Юрченку Валерію Леонідовичу, 1986 р.н. необхідно з’явитись до Бориспільського міськрайсуду за адресою: 08300, м. Бориспіль,
вул. Київський шлях, 72, зал с/з № 10. У випадку неявки відповідача від якого не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності або якщо повідомлені ним причини
неявки визнані неповажними, буде ухвалено заочне рішення.

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження № 1-кп/761/747/2017
за обвинуваченням Табали Юрія Володимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.
15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч.ч. 1-2 ст. 366 КК України, згідно Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за
№ 42015110330000045.
Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судове засідання по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться: 26 вересня 2017 року о 15 год. 30 хв. в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою:
03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, 602 каб.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження
буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Підозрюваний Коваленко Максим Якович, 31.08.1979 року народження, на підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, вам необхідно з’явитись о
09 год. 00 хв. 18.09.2017 р. до кабінету № 110 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області, до слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області Гріщенко А. О., за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62, для допиту вас як підозрюваного у кримінальному провадженні
№ 22016080000000035 від 17.05.2016 р. за підозрою вас у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Іоненко Тетяну Іванівну, що обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 26 вересня 2017 року о 10.00 годині, в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею
139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача
та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя А. В. Трубніков

Будьонна Олена Олександрівна викликається в судове засідання на 21 вересня 2017 року на 09.00 годин до Васильківського районного суду Дніпропетровської області як відповідач по цивільній справі № 172/427/17 за позовом Кредитної спілки «Всеукраїнське народне кредитне товариство» до Будьонної Олени Олександрівни про відшкодування збитків за прострочку грошового зобов’язання. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за її відсутності на підставі наявних матеріалів та постановлене заочне рішення.
Судове засідання буде проходити в приміщенні суду за адресою: сел. Васильківка, вул. Спортивна (Комсомольська), 23 Дніпропетровської області.

Суддя Філіппов Є. Є.

Суддя О. В. Жежера

Гайсинський районний суд Вінницької області повідомляє, що розгляд справи за позовом Бурбелюка Андрія Анатолійовича до Панасенка Андрія Анатолійовича, АТ «СГ «ТАС» (приватне), третя особа: Скринський Олексій Дмитрович про
відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок ДТП, відбудеться 26.09.2017 р. об 11.30 год. в приміщенні Гайсинського районного суду
за адресою: м. Гайсин, вул. Соборна, 47.
У випадку неявки в судове засідання відповідача Панасенка Андрія Анатолійовича, останнє відоме місце фактичного проживання якого: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Коротченка, б. 18, кв. 20, без поважних причин,
справу може бути розглянуто без нього з постановленням заочного рішення.

Суддя О. В. Швидкий

Втрачений паспорт

Втрачені суднові

серія: СО № 085981, виданий

реєстраційні документи

Подільським РУГУ МВС України в

на судно «Прогрес 4», № б/н,

м. Києві 14.04.1999 р.,

з реєстраційним бортовим

зареєстрований на ім’я Чуваєвої

номером УХА-3385-К,

Тетяни Олександрівни,

судновласник Майдан А. В.,

вважати недійсним.

вважати недійсними.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник) — ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП»;
Поштова адреса — Україна, 43010, м. Луцьк, вул.
Кременецька, 38
2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти) — с. Хащеве, вул. Овчаренко, 52м, Дніпропетровська область, Новомосковський район.
3. Характеристика діяльності об’єкта — Даним
проектом передбачається реконструкція діючої АЗС,
з розміщенням наземних місткостей для зрідження
вуглеводних (нафтових) газів (пропан, бутан, пропан-бутан) на території існуючої АЗС. Розрахункова
кількість автомобілів, які будуть обслуговуватись на
АГЗП – 150 автомобілів на добу.
4. Соціально-економічна необхідність запропонованої діяльності — забезпечення альтернативним
видом палива населення — більш економічно доцільним.
5. Потреба в ресурсах при виробництві і експлуатації: земельних: площа ділянки–існуюча сировинних: не потребує; енергетичних: (паливо, електро
енергія, тепло): договір на електропостачання діючої АЗС; водних: договір водопостачання діючої АЗС;
трудових: персонал діючої АЗС.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві і
експлуатації) — за необхідністю.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: атмосферне повітря, поверхневі
і підземні води, зелені насадження, грунти.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: необхідна підготовка
стандартна для даного виду робіт.
9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середо
вище: клімат і мікроклімат: не впливає; повітряне:
впливає — вплив незначний, концентрація шкідливих речовин в атмосферному повітрі не перевищує
нормативів ГДК; водне: не впливає; грунт: не впливає; рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: не
впливає; навколишнє соціальне середовище (населення): вплив позитивний — забезпечення автопаливом; навколишнє техногенне середовище — не
впливає.
10. Відходи виробництва — відсутні.
11. Необхідність і обсяг виконання ОВНС — за вимогами ДБН А.2.2.1-03. «Склад і зміст матеріалів
оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС)
при проектуванні і будівництві підприємств, будинків
і споруд. Основні положення проектування».
12.Участь громадськості — ознайомлення громадськості через засоби масової інформації з заявою про екологічні наслідки розміщення АГЗП. Громадські слухання не проводились за відсутністю необхідності. Звернення та пропозиції приймаються
на протязі місяця з моменту публікації за адресою:
51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ,
вул. Гетьманська, 14. Тел: (0569) 38-00-27 з 09:0018:00.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник) — ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП»;
Поштова адреса — Україна, 43010, м. Луцьк, вул.
Кременецька, 38.
2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти) — Дніпропетровська область, Дніпровський район, с-ще Дослідне, межує з вул. Панікахі, 79.
3. Характеристика діяльності об’єкта — Даним
проектом передбачається реконструкція діючої АЗС,
з розміщенням наземних місткостей для зрідження
вуглеводних (нафтових) газів (пропан, бутан, пропан-бутан) на території існуючої АЗС. Розрахункова
кількість автомобілів, які будуть обслуговуватись на
АГЗП – 150 автомобілів на добу.
4. Соціально-економічна необхідність запропонованої діяльності — забезпечення альтернативним
видом палива населення — більш економічно доцільним.
5. Потреба в ресурсах при виробництві і експлуатації: земельних: площа ділянки–існуюча сировинних: не потребує, енергетичних: (паливо, електроенергія, тепло): електрична потужність з урахуванням
резерву 0,4 кВт; водних: діючий договір на водопостачання; трудових: діючий персонал АЗС.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві і
експлуатації) — за необхідністю.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: атмосферне повітря, поверхневі
і підземні води, зелені насадження, грунти.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: необхідна підготовка
стандартна для даного виду робіт.
9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище: клімат і мікроклімат: не впливає; повітряне: впливає — вплив незначний, концентрація шкідливих речовин в атмосферному повітрі не перевищує нормативів ГДК. водне: не впливає; грунт: не впливає; рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: не впливає; навколишнє соціальне середовище (населення):
вплив позитивний — забезпечення автопаливом; навколишнє техногенне середовище — не впливає
10. Відходи виробництва — відсутні.
11. Необхідність і обсяг виконання ОВНС – за вимогами ДБН А.2.2.1-03. «Склад і зміст матеріалів
оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС)
при проектуванні і будівництві підприємств, будинків
і споруд. Основні положення проектування».
12.Участь громадськості — ознайомлення громадськості через засоби масової інформації з заявою про екологічні наслідки розміщення АГЗП. Громадські слухання не проводились за відсутністю необхідності. Звернення та пропозиції приймаються
на протязі місяця з моменту публікації за адресою:
Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н.,
с. Новоолександрівка, вул. Сурська, 74, Новоолександрівська сільська рада, Тел: (056) 712-33-86 з
08:00-17:00.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) з продажу майна
ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»
на електронному торговельному майданчику
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»
Номери лотів:

№Q8023b17881, Q8023b17882

Коротка назва лоту/номеру
кредитного договору:
Місце проведення аукціону:
Дата проведення аукціону:
Час проведення аукціону:

Майно

https://zakupki.prom.ua/
22.09.2017
Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту
вказується на веб-сайті організатора торгів
Детальна інформація по лоту (параме- http://torgi.fg.gov.ua/catalog/osnovni_zasoby/145777/index.php?lang=ruhttp://
три, забезпечення, початкова ціна, пра- torgi.fg.gov.ua/catalog/osnovni_zasoby/pat_kb_-_-vrobank_/145778/index.
php?lang=ru
вила участі в аукціоні)
Оболонський районний суд м. Києва викликає в підготовче судове засідання Голика Віктора Сергійовича, 20.08.1963 р.н., на 14 год. 15
хв. 06 жовтня 2017 р., у кримінальному провадженні по обвинуваченню Голика Віктора Сергійовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1
ст. 111 КК України.
Місце знаходження суду: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, суддя Дев’ятко В. В.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.
Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а
також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого – статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача, представника уповноваженого органу з питань пробації і експерта — статтею 327 КПК України.
У разі неявки обвинуваченого до суду кримінальне провадження може здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Яснило Вікторія Георгіївна, Чорномор Микита Васильович останнє місце проживання чи мешкання: м. Кам’янське,
вул. Чкалова буд. 35 викликаються у відкрите судове засідання як відповідачі на 09.00 годину 25.09.2017 року у цивільній справі за позовом Яснило Михайло Анатолійович до
Яснило Вікторія Георгіївна, Чорномор Микита Васильович
про зняття з реєстраційного обліку.
Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться під головуванням судді Багбая Є. Д. в приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області за адресою: м. Кам’янське, вул. Тритузна, 166, 2 поверх, кабінет № 5.
На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування
оголошення в пресі відповідачі Яснило Вікторія Георгіївна,
Чорномор Микита Васильович вважаються повідомленими
про час і місце розгляду справи.
У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх
відсутністю.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Антонюка Олексія Віталійовича як відповідача по цивільній справі № 2/756/1248/17 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Єлікон ЛТД»
до Антонюка Олексія Віталійовича про припинення
дій, які порушують право на недоторканність ділової
репутації, спростування недостовірної інформації та
відшкодування моральної шкоди, у судове засідання
на 29 вересня 2017 р. о 09.30 год.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 27,
суддя Луценко О. М.
У разі неявки та неповідомлення суду про причини
неявки в судове засідання справа буде розглянута за
вашої відсутності за наявними у справі доказами відповідно до ст. 169 ЦПК України.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник) — ТОВ «ДЕ-ЛЮКС»;
Поштова адреса — 01033, Україна, м. Київ, вул.
Тарасівська, 4А, офіс 7.
2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти) — Полтавська область, м. Миргород, вул. Хорольська, 39.
3. Характеристика діяльності об’єкта — Даним
проектом передбачається будівництво автомобільного газозаправного пункту (АГЗП) модульного типу. Розрахункова кількість автомобілів, які будуть
обслуговуватись на АГЗП – 120 автомобілів на добу.
4. Соціально-економічна необхідність запропонованої діяльності — забезпечення альтернативним
видом палива населення — більш економічно доцільним.
5. Потреба в ресурсах при виробництві і експлуатації: земельних: площа ділянки–існуюча сировинних: не потребує; енергетичних: (паливо, електро
енергія, тепло): електрична потужність з урахуванням резерву 0,4 кВт; водних: привозна вода; трудових: 7 чол.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві і
експлуатації) — за необхідністю.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: атмосферне повітря, поверхневі
і підземні води, зелені насадження, грунти.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: необхідна підготовка
стандартна для даного виду робіт.
9. Можливі впливи планованої діяльності (при
будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище: клімат і мікроклімат: не впливає; повітряне:
впливає — вплив незначний, концентрація шкідливих речовин в атмосферному повітрі не перевищує
нормативів ГДК; водне: не впливає; грунт: не впливає; рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: не
впливає; навколишнє соціальне середовище (населення): вплив позитивний — забезпечення автопаливом населення, навколишнє техногенне середовище — не впливає.
10. Відходи виробництва — відсутні.
11. Необхідність і обсяг виконання ОВНС — за
вимогами ДБН А.2.2.1-03. «Склад і зміст матеріалів
оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС)
при проектуванні і будівництві підприємств, будинків
і споруд. Основні положення проектування».
12.Участь громадськості — ознайомлення громадськості через засоби масової інформації з заявою про екологічні наслідки будівництва АГЗП. Громадські слухання не проводились за відсутністю необхідності. Звернення та пропозиції приймаються
протягом місяця з моменту публікації з 9 – 00 години до 18-00 години за адресою: 37600, м. Миргород,
вул. Незалежності, 17. Тел: (05355) 5-25-01 з 09:0018:00.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Проектом передбачено будівництво БП АЗК в Київській області, смт Гостомель, вул. Свято-Покровська,
215.
В складі об’єкта запроектовані: будівля АЗС, СТО,
пункт заправки рідкими нафтопродуктами (бензин, ДП),
АГЗП, очисні споруди дощового стоку, гостьова автостоянка.
Виробнича потужність АЗС: заправка рідкими нафтопродуктами-; заправка зрідженим вуглеводневим газом
— 120/добу. Розрахункова ємність резервуарів: з рідким
паливом — 36,48 м3, з газоподібним — 15,725 м3. Для
зменшення викидів нафтопродуктів в атмосферу ПРК
обладнані системою рекуперації випарів, всі резервуари
оснащені дихальними клапанами.
Теплопостачання — від електричного котла. Водопостачання об’єкта — від двох проектуємих водозабірних скважин, електропостачання — від проектованої ТП
10/0,4 кВ.
Джерелами впливу на навколишнє середовище в процесі експлуатації об’єкта є: заправка автомобілів паливом, зберігання палива в резервуарах, злив палива з автоцистерни в резервуари, ДВЗ автотранспорту, ДГУ у випадках нерегламентованого відключення електроенергії.
Об’єкт характеризується викидами наступних забруднюючих речовин: діоксид азоту, оксид вуглецю, вуглеводні,
бензин нафтовий, бутан, пропан, аміак, ангідрид сірчистий, сажа, бенз(а)пірен, формальдегід, оксид азоту; парникові гази — метан, діоксид вуглецю.
Згідно з автоматизованим розрахунком розсіювання
максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на території проектуємого об’єкта та на межі СЗЗ
становлять значно менше ГДК населених місць.
Нормативну СЗЗ в розмірі 50 м дотримано. Ризики
на здоров’я населення: неканцерогенний — вкрай малий, канцерогенний — прийнятний. Соціальний ризик
— прийнятний.
Поверхневі стоки з території БП АЗК проходять очистку на запроектованих очисних спорудах, після чого відводяться до вигрібного резервуару, а після за допомогою асінезаторної машини вивозяться з території АЗС.
Експлуатація проектованого об’єкта передбачає утворення наступних відходів: тверді побутові відходи; відходи пакувальних матеріалів і тари відходи від прибирання
території; нафто-шлам від зачистки резервуарів; осад з
очисних споруд дощових стоків. Всі види відходів підлягають утилізації відповідно з договорами із спеціалізованими організаціями.
Для забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та екологічної безпеки проектом передбачено впровадження комплексу природоохоронних заходів, застосування сучасного безпечного технологічного обладнання.
Відгуки громадян щодо планованої діяльності приймаються на протязі 2-х тижнів з дня виходу публікації
з 08-00 години до 17 – 00 години за адресою: Київська
обл., м. Ірпінь, смт Гостомель, вул. Свято-Покровська,
буд. 220, тел. (04597) 3-20-08

Оболонський районний суд м. Києва викликає в судове засідання Януковича Віктора Федоровича, 09.07.1950 р.н., на 14
год. 00 хв. 21 вересня 2017 р., 10 год. 00 хв. 27 вересня 2017 р.,
10 год. 00 хв. 28 вересня 2017 р., 10 год. 00 хв. 05 жовтня 2017
р., 10 год. 00 хв. 11 жовтня 2017 р., 10 год. 00 хв. 12 жовтня 2017
р., 15 год. 00 хв. 19 жовтня 2017 р., 10 год. 00 хв. 25 жовтня 2017
р., 10 год. 00 хв. 26 жовтня 2017 р. у кримінальному провадженні по обвинуваченню Януковича Віктора Федоровича у вчиненні
злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5
ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.
Місце знаходження суду: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є,
суддя Дев’ятко В. В.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно
статті 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або
судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого
часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я
у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких
осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення
особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.
Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139
КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника —
статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача, представника уповноваженого органу з питань пробації і експерта — статтею 327 КПК України.
Додатково роз’яснюємо обвинуваченому Януковичу Віктору
Федоровичу право брати участь в судовому засіданні в режимі
відеоконференції.

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області викликає Заголовацького Артема Олександровича (останнє відоме місце проживання: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд.
14, кв. 12) як відповідача в судове засідання в цивільній справі за позовом Заголовацької Вікторії Сергіївни до Заголовацького Артема Олександровича про
розірвання шлюбу.
Судове засідання відбудеться 25 жовтня 2017 року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Троїцька (Красіна), 37/49.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове засідання.
Суддя Дядечко І. І.

Повістка про виклик
Підозрюваний Кашпаренко Олександр Олександрович, 11.07.1962 р.н., відповідно до вимог ст. ст.
133, 135, 290, 2975 КПК України, викликається на 10
год. 00 хв. 18 вересня 2017 року до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Сумській області
Негреби Ю. М. у каб. 4 за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 83 (тел. 0542-687-677) для вручення
повідомлення про підозру, допиту як підозрюваного, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, отримання копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у
кримінальному провадженні № 22014200000000051
від 17.09.2014 року. Поважні причини неприбуття
особи на виклик передбачені у ст. 138 КПК України.
Наслідки неприбуття на виклик передбачені у ст. 139
КПК України.

Червоноармійський районний суд Житомирської
області викликає Вакуленка Сергія Павловича, останнє відоме місце реєстрації: вул. Ватутіна, 4, с. Іванівка, Житомирський район, Житомирська область, як
відповідача у судове засідання для розгляду цивільної справи № 292/352/17 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості, яке відбудеться
02 жовтня 2017 року об 11 годині 00 хвилин в приміщенні Червоноармійського райсуду за адресою: вул.
Шевченка, 116, смт Пулини, Житомирська область.
У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності за наявними доказами.
З опублікуванням цього оголошення відповідач
вважається належним чином повідомленим про час,
день та місце проведення судового засідання.
Суддя О. В. Гуц

Шишацький районний суд Полтавської області викликає
як відповідача Войтишина Дмитра Вадимовича, 09.06.1982
року народження, останнє відоме зареєстроване місце проживання якого: вул. Кирила Осьмака (колишня Леніна), 46,
Шишацького району, Полтавської області у судове засідання по цивільній справі № 551/658/17 за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»
до Войтишина Дмитра Вадимовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судовий розгляд справи відбудеться 02 жовтня 2017 року о 10 годині 00 хвилин в приміщенні Шишацького районного суду Полтавської області, розташованого за адресою:
Полтавська область, селище Шишаки, вул. Партизанська, 6.
Явка до суду є обов’язковою. Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причину неявки. У разі неявки відповідача в
судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Колос Ю.А.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка

відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
оголошує конкурс на заміщення посад
– директора навчально-наукового інституту інформаційних технологій
і механотроніки.
Завідувача кафедри:
– автоматики і електроприводу (1);
– автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель (1);
– дизайну архітектурного середовища (1);
– комп’ютерної інженерії (1);
– обладнання нафтових і газових промислів (1);
– технології машинобудування (1);
– фізичного виховання, спорту та здоров’я людини (1).
Професора кафедри:
– залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів (1);
– комп’ютерних та інформаційних технологій і систем (1);
– менеджменту і логістики (2);
– міжнародної економіки та маркетингу (1);
– образотворчого мистецтва (1);
– фізичного виховання, спорту та здоров’я людини (1).
Доцента кафедри:
– автоматики і електроприводу (2);
– автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель (7);
– архітектури будівель та містобудування (4);
– архітектури та міського будівництва (5);
– будівельної та теоретичної механіки (1);
– будівельних машин і обладнання (5);
– видобування нафти і газу та геотехніки (11);
– вищої математики (5);
– гідравліки, водопостачання та водовідведення (3);
– дизайну архітектурного середовища (4);
– економіки підприємства та управління персоналом (4);
– економічної кібернетики (4);
– економічної теорії та регіональної економіки (1);
– залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів (5);
– іноземної філології та перекладу (4);
– історії (1);
– комп’ютерної інженерії (2);
– комп’ютерних та інформаційних технологій і систем (1);
– конструкцій із металу, дерева та пластмас (5);
– міжнародної економіки та маркетингу (6);
– менеджменту і логістики (5);
– обладнання нафтових і газових промислів (1);
– обліку і аудиту (4);
– організації і технології будівництва та охорони праці (2);
– прикладної екології та природокористування (4);
– теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики (6);
– технології машинобудування (5);
– туризму та адміністрування (5);
– українознавства, культури та документознавства (10);
– фізики (1);
– фізичного виховання, спорту та здоров’я людини (3);
– філософії і соціально-політичних дисциплін (1);
– фінансів і банківської справи (4).
Старшого викладача кафедри:
– автоматики і електроприводу (2);
– автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель (1);
– архітектури будівель та містобудування (4);
– будівельних машин і обладнання (5);
– видобування нафти і газу та геотехніки (5);
– гідравліки, водопостачання і водовідведення (2);
– економічної кібернетики (2);
– економіки підприємства та управління персоналом (5);
– іноземної філології та перекладу (1);
– комп’ютерних та інформаційних технологій і систем (1);
– комп’ютерної інженерії (2);
– міжнародної економіки та маркетингу (1);
– менеджменту і логістики (1);
– основ архітектури (1);
– обладнання нафтових і газових промислів (1);
– організації і технології будівництва та охорони праці (1);
– прикладної екології та природокористування (1);
– прикладної математики, інформатики і математичного моделювання (2);
– технології машинобудування (2);
– технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (1);
– фізичного виховання, спорту та здоров’я людини (4);
– фізики (1);
– фінансів і банківської справи (1).
Асистента кафедри:
– автоматики і електроприводу (1);
– дизайну архітектурного середовища (1);
– економіки підприємства та управління персоналом (1);
– комп’ютерних та інформаційних технологій і систем (1);
– комп’ютерної інженерії (1);
– міжнародної економіки та маркетингу (2);
– обладнання нафтових і газових промислів (3).
Викладача кафедри:
– фізичного виховання, спорту та здоров’я людини (2);
– іноземної філології та перекладу (5).

Шполянський районний суд повідомляє, що 15.11.2017 року о 15
год. проводиться розгляд цивільної справи № 710/17/16-ц за позовом
ПАТ «Альфа-Банк» до Норенка Сергія Васильовича про стягнення заборгованості.
Норенко Сергій Васильович викликається в судове засідання як відповідач.
В разі неявки останнього в судове засідання справу буде розглянуто у його відсутності.
Адреса суду: вул. Соборна, 36-б, м. Шпола, Черкаська область.
В.о. голови суду Н. П. Побережна

Господарський суд м. Києва, (адреса суду: 03001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В) викликає відповідача за позовом ТОВ «Тойдіко Україна» про
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться: 18.09.2017 р.
о 10.50 год. до ТОВ «Буква Логістік» (адреса: 04074, місто Київ, вул. Лугова,
буд. 9) справа № 910/12286/17, суддя Мудрий С. М.
У разі неявки представника відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута за його відсутності за
наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього
оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідомляє про ухвалення
заочного рішення від 31 серпня 2017 року по справі № 428/3274/17 за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Касіянчук Оксани Ігорівни, відоме місце проживання: провулок Воровського, будинок № 8, смт Борівське, м. Сєвєродонецьк, Луганська область про стягнення заборгованості.
Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його
копії. У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене відповідачем в загальному порядку.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідомляє про ухвалення заочного рішення від 01.09.2017 року по справі № 428/4785/17 за позовом
Сумщенко Карини Владиславівни до Сумщенка Дмитра Олександровича (відоме місце проживання: Харківська область, Золочівський р-н, с. Одноробівка,
вул. Молодіжна, буд. 2, кв. 14) про стягнення аліментів на утримання малолітньої дитини.
Особа, яка знаходиться у населеному пункті України, який не контролюється органами влади України, може отримати копію рішення безпосередньо в Сєвєродонецькому міському суді Луганської області особисто або через уповноваженого представника.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відповідача Белих Андрія Олександровича, (Луганська область, Кремінський район, с. Боровеньки, вулиця Польова, буд. 16, кв. 2) у судове
засідання з розгляду цивільної справи за позовом Белих Олени Олександрівни до Белих Андрія Олександровича про розірвання шлюбу,
яке відбудеться 18.09.2017 року о 14 годині 00 хвилин у приміщенні
суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 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

Троїцький районний суд Луганської області викликає у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні суду 18 вересня 2017 року о
10 годині 30 хвилин, Кравцова Володимира Олексійовича по цивільній справі № 433/1011/17 за клопотанням Головного територіального
управління юстиції у Луганській області про визнання і надання дозволу на примусове виконання на території України рішення світового судді судової ділянки № 2 м. Костомукши Республіки Карелія Російської
Федерації від 24 березня 2017 року в частині стягнення державного
мита відносно Кравцова Володимира Олексійовича.
Суддя Суський О. І.

Троїцький районний суд Луганської області викликає у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні суду 18 вересня 2017 року о 10
годині 00 хвилин, Бурилова Василя Михайловича по цивільній справі
№ 433/1012/17 за клопотанням Головного територіального управління
юстиції у Луганській області про визнання і надання дозволу на примусове виконання на території України рішення Острогозького районного
суду Воронезької області Російської Федерації від 17 травня 2016 року про спонукання Бурилова Василя Михайловича виставити земельну ділянку на продаж.
Суддя Суський О. І.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання як відповідача Стрижака Євгена Сергійовича (91015, м. Луганськ,
кв. Ольховський, б. 4, кв. 142) по справі № 409/1190/17 за позовною заявою
Стрижак Катерини Гаріївни про стягнення аліментів на утримання дитини.
Судове засідання відбудеться 20.09.2017 року о 14.00 год. (резервна дата 22.09.2017 р.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними доказами.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Безуглого Володимира Віталійовича, останнім відомим місцем проживання якого є наступна адреса: м. Київ, проспект Бажана, 28-А, кв. 82, в судове засідання як відповідача по цивільній справі за позовом Абдулгазієвої Ельвіри Серверівни по Безуглого Володимира Віталійовича, третя особа: Служба у справах дітей Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації, про позбавлення батьківських прав.
Судове засідання відбудеться 10.10.2017 р. о 16.00 год. за адресою:
м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 127.
В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.

Вишгородський районний суд Київської області повідомляє, що в
провадженні суду розглядається цивільна справа № 363/793/17 за позовом ВРКП «Вишгородтепломережа» до Шкапенка Володимира Карповича про стягнення заборгованості за опалення.
Судове засідання відбудеться 06 жовтня 2017 року о 12 годині 20
хвилин за адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Кургузова, 7,
кабінет № 17.
У разі неявки відповідача Шкапенка В. К. без поважних причин справа буде розглянута за його відсутності.
Суддя М. Б. Баличева

Суддя Т. С. Журавель

Суддя Т. О. Трусова

Києво-Святошинський районний суд Київської області повідомляє, що
розгляд цивільної справи за № 369/7228/14-ц за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до Жичко Інни Петрівни та Воробйова Євгена Анатолійовича про стягнення заборгованості відбудеться 02 листопада 2017 року об 11 год. 15 хв.
Судове засідання відбудеться під головуванням судді Усатова Д.Д. в приміщенні Києво-Святошинського районного суду Київської області, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Мельниченка, 1.
В разі неявки сторін у судове засідання справа буде розглядатись за їх
відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Д. Д. Усатов

Суддя Т. С. Журавель

Суддя Третяк О. Г.

Представництво «ЕЛЕКСОН СИСТЕМС ЛІМІТЕД»

код 26612901, юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 119А, 8-й поверх, офіс 31А, оголошує про закриття представництва в Україні згідно рішення Ради директорів від 26 квітня 2017 року.
Претензії приймаються протягом двох місяців з дати виходу оголошення за телефоном (044) 581-32-74.

Комунарський районний суд м. Запоріжжя (вул. Малиновського, 7,
каб. № 27) викликає у судове засідання, яке відбудеться 04.10.2017 року о 09 год. 30 хв. каб. № 27 як відповідача Мостову Світлану Миколаївну по цивільній справі № 333/1985/17 за позовом УО Фонду гарантування вкладів ПАТ КБ «Надра» до Мостового В. О., Мостової С. М. про
стягнення боргу.
У разі неявки у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності за наявними у справі доказами.
Суддя І. Й. Наумова

Уманський міськрайонний суд Черкаської області викликає в судове засідання як відповідача Фернос Олександра Миколайовича, жителя вул. Центральна, 19, Черкаська область, Уманський район, с. Краснопілка, по справі № 705/2657/17 за позовом Фернос Таїсії Петрівни до Фернос Олександра Миколайовича про визнання особи, що втратила право на користування житловим приміщенням.
Судове засідання відбудеться 29 вересня 2017 року о 08 год. 50 хв. в приміщенні Уманського міськрайонного суду за адресою: м. Умань, вул. Садова, 5.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута без вашої участі.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в судове засідання як відповідача Тонкошкура Валерія Григоровича (останнє відоме місце проживання відповідача: м. Київ, вул. Березняківська, буд. 16, корп. А, кв. 154) по цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП
Факторинг» до Тонкошкура Валерія Григоровича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 22 вересня 2017 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні
Дніпровського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5,
каб. 108 (суддя Астахова О.О.).
У разі неявки відповідача Тонкошкура В.Г. справа буде розглянута у його відсутність.

Ульяновський районний суд Кіровоградської області (Кіровоградська область, м. Благовіщенське, вул. Героїв України, 70), повідомляє, що 19 вересня 2017 року о 08 год. 30 хв. (суддя Ясінський Л.Ю.) розглядатиметься цивільна справа № 402/929/17 за позовом Фурманської Оксани Петрівни до
Фурманського Леоніда Вікторовича про розірвання шлюбу.
В судове засідання викликається відповідач по справі Фурманський Леонід Вікторович, 03 березня 1975 року народження.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута в його відсутність за наявними матеріалами справи.

Постійно діючий незалежний Третейський суд при Всеукраїнській
громадській організації «Ліга юридичного захисту інтересів споживачів» викликає в судове засідання, яке відбудеться 20 вересня 2017 року
о 10.00 годині в приміщенні Третейського суду за адресою: м. Київ, вул.
Кловський узвіз, 9/2, під’їзд № 3, офіс 69 (7-й поверх), Фізичну особу
підприємця Головка Миколу Миколайовича (ідент. номер 2846201877),
як відповідача по справі № 10/17 за позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю «СЕРВІС ДОСТАВКА ЇЖІ» до Фізичної особи підприємця Головка Миколи Миколайовича про стягнення заборгованості за
агентським договором № 010816/11 від 01.08.2016 року. Головуючий
суддя Лінкевич О. М., Третейські судді Перегуда О. В., Соколов В. В.

Постійно діючий незалежний Третейський суд при Всеукраїнській
громадській організації «Ліга юридичного захисту інтересів споживачів» викликає в судове засідання, яке відбудеться 20 вересня 2017 року
о 10.05 годині в приміщенні Третейського суду за адресою: м. Київ, вул.
Кловський узвіз, 9/2, під’їзд № 3, офіс 69 (7-й поверх), Фізичну особу
підприємця Головка Миколу Миколайовича (ідент. номер 2846201877),
як відповідача по справі № 11/17 за позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю «СЕРВІС ДОСТАВКА ЇЖІ» до Фізичної особи підприємця Головка Миколи Миколайовича про стягнення заборгованості за
агентським договором № 130916/72 від 13.09.2016 року. Головуючий
суддя Лінкевич О. М., Третейські судді Перегуда О. В., Соколов В. В.

05.01.2017 Чорноморським ВДВС ГТУЮ в Одеській обл. було винесено постанову про відкриття ВП № 53231037 з виконання ВН №715, виданого приватним нотаріусом Дніпропетровського MHO, Бондар І. М.
27.02.2014, яким встановлено за рахунок коштів, отриманих від реалізації квартири, що знаходиться за адресою: м. Іллічівськ, вул. Карла Маркса, 15, кв. 615 та належить Караль Михайлу Михайловичу
13.02.1962 р.н., задовольнити вимоги ТОВ «ОТП Факторинг Україна» до
Караль Михайла Михайловича. У рамках ВП № 53231037 було отримано звіт про оцінку майна, згідно якого вартість квартири становить 409
384,00 грн. З метою ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження ВП № 53231037 Караль Михайлу Михайловичу 13.02.1962 р.н.
необхідно з’явитися до Чорноморського ВДВС ГТУЮ в Одеській обл. за
адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. В. Шума, № 21, каб. № 8
протягом 10 днів з дня публікації цього оголошення.

В провадженні Ренійського районного суду Одеської області знаходиться цивільна справа № 510/1756/17 за позовом Лупу Ольги Сергіївни до Ронабіо Ільдефонсо Ресабул (третя особа: служба у справах дітей
Ренійської районної державної адміністрації Одеської області) про позбавлення батьківських прав.
Судове засідання по справі призначено на 28.09.2017 р. о 08 годині
00 хвилин у Ренійському районному суді за адресою: Одеська область,
м. Рені, вул. Соборна, 122, суддя Дудник В.І., тел. (04840) 42129.
Суд викликає як відповідача Ронабіо Ільдефонсо Ресабул остання відома адреса: Одеська обл., м. Рені, вул. Крайня, 74.
Явка до суду с обов’язковою. У разі неявки відповідача Ронабіо
Ільдефонсо Ресабул, справа буде розглянута без його участі.
Суддя В. І. Дудник

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області
(87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться цивільна справа за позовом Макарової Галини Миколаївни до Борисевич Тетяни Євгенівни про відшкодування шкоди, завданої залиттям квартири.
Відповідач Борисевич Тетяна Євгенівна, яка мешкає за адресою: 87500, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Гранітна, буд. 140, кв. 72 викликається для участі у розгляді справи, який відбудеться 25.09.2017 року об 11.30 годин, 11.10.2017
року о 09.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази, якими вони обґрунтовуються. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутності.

Термін подання документів – не пізніше 29 вересня 2017 року.
За додатковою інформацією звертатися за електронною адресою на офіційному сайті університету pntu.edu.ua/uk/diyalnist/osvita.html та за телефоном (05322) 2-16-03
Документи надсилати за адресою:
36011, м. Полтава, Першотравневий просп., 24.

Суддя О. О. Астахова

Суддя К. Г. Ребрина

Суддя Л. Ю. Ясінський

Рахманін Сергій Борисович, останнє місце проживання чи мешкання:
м. Кам’янське, бул. Будівельників, буд. 7, кв. 87 викликається у відкрите судове засідання як відповідач на 14.00 годину 25. 09. 2017 року у цивільній
справі за позовом Білоус Сергія Миколайовича до Рахманіна Сергія Борисовича про захист права власності, усунення перешкод у користуванні та розпорядженні власністю.
Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться під головуванням судді Багбая Є.Д. в приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області за адресою: м. Кам’янське, вул. Тритузна, 166, 2 поверх, кабінет № 5.
На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Рахманін Сергій Борисович вважається повідомленним про час
і місце розгляду справи.
Суддя О. А. Шевченко
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутностю.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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вісті звідусіль
Золотоноша пахне чорнобривцями
Фото з сайту zolotonosha.ck.ua

Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
ФЕСТИВАЛЬ. Уже вп’яте в
Золотоноші на Черкащині відбувся Всеукраїнський фестиваль чорнобривців. Святкували, як ведеться, яскраво й самобутньо. Окрім гостей з різних областей, на фестиваль
приїхали три делегації — з
Іспанії, Словаччини і США.
Дрес-кодом традиційно були
вишиванки та яскраві чорнобривці.
Саме ці квіти, які росли на
міських клумбах, п’ять років
тому й надихнули золотонісців на організацію фестивалю, який нині має всеукраїнський статус. Із кожним роком у місті більшає клумб із
чорнобривцями. Тепер вони
прикрашають не лише центр
міста, їх масово сіють у власних садибах. Причому цих чудових квітів велике різноманіття. Кажуть, їх у Золотоноші більш як 200 сортів. Ось і
двокілометрова алея в центрі
міста аж світиться квітами з
усього світу.
Свято видзвонювало піснями й веселощами, танцями й жартами, різноманітними конкурсами та змаганнями. Змагалися всі: місцеві художники й поети, кулінари й

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ЩОБ СВІТ ЗНАВ. Експозиція присвячена звичайним
учасникам Майдану, а також
їхнім спогадам про ключові
події та їхні наслідки. Куратором виставки, яка відкриється 16 вересня в рамках
літературного
фестивалю
Kapittel, стала арт-менеджер
Катерина Тейлор, автором
і редактором текстів — Гліб
Гусєв, головний редактор
книги Euromaidan: History in
the Making, повідомляє Укрін-

22..27
11..16

23..28
11..16

Oбласть

Родзинкою фестивалю став парад вишиванок, у якому взяли участь і малі, й великі
його учасники
гострослови. Чи не найбільше число учасників зібрала
поетична номінація. Здається, що в Золотоноші кожен
другий — поет чи художник,
до того ж із неабиякими здібностями. Переможці одержали нагороди за найкращу
ікебану, найсмачніший пиріг,

найвишуканішу вишиванку,
найкращі поетичний і прозовий твори про чорнобривці,
найоригінальнішу прибудинкову територію…
У рамках фестивалю відбувся конкурс патріотичної
пісні «Героям слава». Його
учасниками стали понад 70

дітей із Золотоноші, Черкас,
Києва,
Переяслав-Хмельницького, Бучі, Авдіївки, Білої Церкви, Смоліного (Кіровоградська область), Золотоніського й Черкаського районів. Це і сольні вокалісти, і вокальні ансамблі та художні колективи.

форм з посиланням на Art
Ukraine.
«Ми спробували розповісти про зиму 2013—2014 років, про причини революції та
її наслідки через її безпосередніх учасників, — пояснює кураторка виставки Катерина Тейлор. — Для експозиції ми підібрали 54 знімки, які показують,
як з’явився і трансформувався
Майдан — з вуличного мітингу
в укріплений табір — і хто його населяв. При цьому ми навмисно не брали знімки політиків. Нас цікавили ті, хто зробив
революцію «знизу».

До експозиції увійшли знімки українських і європейських
фотографів. Серед них: Олександр Клименко, Максим Дондюк, Джефф Мітчелл, Дмитро
Ларін, Сергій Лойко, Костянтин
Чернічкин та інші. Також спеціально до виставки учасники
революційних подій записали
на відео свої спогади про ті дні.
За словами редактора виставки Гліба Гусєва, українська
революція особливо цікава з
погляду соціології: «На щастя,
на Майдані працювали соціологи і у нас достатньо даних про
те, хто виходив на вулиці, —

розповідає він. — Спеціалісти
виділяють у протесті три фази:
«Мітинг», «Табір» і «Січ». На такі три блоки ми і розділили експозицію. Ми відібрали характерні знімки і розповіли, хто робив революцію, як вони її робили і чому перемогли».
Kapittel — це некомерційний
літературний фестиваль, який
проводять з 1995 року в місті Ставангер, «нафтовій столиці» Норвегії. Цього року форум
фокусується на революціях: від
європейської Реформації і революції 1917 року до Арабської
весни і Революції гідності.

Фото надане прес-службою Дніпропетровської ОДА

Шашкіст із Дніпропетровщини
здобув «золото» в Болгарії
Наталія БІЛОВИЦЬКА
для «Урядового кур’єра»
ЗНАЙ НАШИХ. Українські
спортсмени з обмеженими
можливостями вкотре довели, що мають волю до перемоги. Днями в болгарському
місті Кранєво відбувся чемпіонат світу з шашок-100 серед спортсменів з обмеженими можливостями. У змаганнях брали участь шашкісти з
Білорусі, Ізраїлю, Латвії, Молдови, Польщі, Росії, Узбекистану та України.
Звання чемпіона світу в Болгарії здобув майстер спорту з міста Кам’янське (колишній Дніпродзержинськ) Кирило Іванов, вихованець заслуже-
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За дошкою Кирило Іванов
завжди зосереджений

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

ного тренера України Ігоря Губарєва. Цікаво, що 32-річний
спортсмен виступав на престижних світових змаганнях
після дворічної перерви на лікування і привіз додому на Дніпропетровщину не тільки «золото» у класичній програмі, а
й «бронзу» у швидкій програмі. «Ми і задоволені, і здивовані одночасно, бо, відверто кажучи, на такий результат не
розраховували, адже Кирило
останні роки лікувався, і в його шашковій кар’єрі була тривала перерва», — розповів Ігор
Губарєв.
Як повідомили в управлінні
молоді і спорту Дніпропетровської облдержадміністрації, у
класичній програмі кожному

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступники головного редактора:
Павло БЕБА, Лариса УСЕНКО

учасникові було відведено на
партію по дві години. У цих поєдинках Кирило Іванов залишив позаду росіянина Володимира Гайсинського та українця Юрія Верещака. А в швидкій грі партії тривають всього
по 10 хвилин. Тут Кирило став
третім, поступившись росіянинові Денису Малєєву та українцеві Дмитрові Мариненку.
Звання
чемпіона
світу
кам’янчанин зміг вибороти за
тур до закінчення змагань. Із
дев’яти проведених партій у
класичній програмі Кирило Іванов переміг у семи, а у двох поєдинках було зафіксовано нічиї. Найближчі суперники Кирила відстали від нього на 3
очки.
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На Луганщині створили
незвичну карту
Олена ОСОБОВА,
«Урядовий кур’єр»
ГРОМАДА. Жителі Старобільська, що на Луганщині, за допомогою стікерів зробили на карті міста позначки червоного, жовтого та
зеленого кольорів, які засвідчили їхнє ставлення та сприйняття тих
чи тих міських районів: негативне, потребує поліпшення та надзвичайно позитивне. Крім того, бажаючі мали змогу описати конкретні
проблеми міста та висловити свої думки з приводу розвитку туризму в Старобільську.
«Результати картування оброблятимуть, але вже зараз можу сказати, що найбільше старобільчан турбує проблема міського транспорту
та поганий стан доріг», — розповіла керівниця громадського об’єднання
«Центр спільного розвитку «Дієва громада» Оксана Очкурова.
До ініціативної групи з картування, окрім активістів, увійшли працівники обласної наукової бібліотеки імені Горького, яка була евакуйована з
Луганська і тепер розмістилася у Старобільську. Представники громадських організацій уже почали анкетування містян, щоб почути їхню думку з приводу розвитку туристичних можливостей міста. Проект із картування громад реалізують у межах дворічного проекту «Містки громадської активності», що фінансує Євросоюз та впроваджує ВГО «Українська бібліотечна асоціація» у партнерстві з ГО «Центр культурного менеджменту» (Львів), Благодійним фондом «Помагаємо» (Дніпро) та
Фондом розвитку інформаційного суспільства (Варшава).

Медалісти
отримуватимуть стипендії
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»
ПІДТРИМКА. З XIV літнього Європейського юнацького олімпійського
фестивалю (ЄЮОФ), що в липні 2017-го, проходив в угорському Дьорі,
наші спортсмени повернулися з вісьмома нагородами, з яких 3 — найвищого ґатунку, 4 — срібні й 1 — бронзова. За ці здобутки протягом року, починаючи з 1 вересня 2017-го, медалісти та їхні наставники отримуватимуть стипендії Національного олімпійського комітету.
«Украй важливо на цьому етапі підтримати перспективну молодь, на
яку ми розраховуємо і сподіваємося побачити через певний час на олімпійському п’єдесталі», — президент НОК Сергій Бубка.
Така ініціатива Національного олімпійського комітету діє з 2010 року.
НОК виплачує стипендії всім чемпіонам і призерам ЄЮОФ та Юнацьких
Олімпійських ігор, а також їхнім тренерам.
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