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Нафтогаз подав позовну 
заяву з вимогою до Росії 
відшкодувати 5 млрд 
доларів збитків у зв’язку із 
захопленням активів у Криму

Поступово вводять таку практику 
продажу активів ліквідованих 
банків, що їхню оргтехніку та 
автомобілі фізособи можуть 
купувати задешево 
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Перший заступник міністра аграрної політики 
та продовольства про втішний прогноз врожаю 
зернових і овочів у 2017 році

Євробонди 
мають попит 

ВИЗНАННЯ. Єврооблігації України, випущені з терміном обігу 
15 років на 3 мільярди доларів, викупили інвестори зі США, Вели-
кої Британії й континентальної Європи. «Вразив інтерес до Украї-
ни як емітента. Пікова сума заявок у книжці становила 9,5 мільяр-
да доларів від близько 350 інвесторів. Фінальна алокація відбула-
ся серед майже 300 інвесторів, з яких 78% — asset managers (ме-
неджери з управління активами, уточнює УНІАН), 15% — хедж 
фонди (інвестиційні фонди). 46% алокації — інвестори зі США, 
36% — Великої Британії, 16% — континентальної Європи», — до-
вів до відома широкої громадськості заступник міністра фінан-
сів Юрій Буца на своїй сторінці у Facebook. Це перший 15-річний 
бонд в історії України, а також перший тендер з викупу і перший 
випуск такого розміру. «Щоб усе вийшло, довелося навіть зміню-
вати Податковий кодекс, тож дякую народним депутатам за опе-
ративну роботу і підтримку», — додав посадовець.

За інформацією Мінфіну, надходження коштів від розміщен-
ня облігацій очікують 25 вересня. Близько 1,3 мільярда доларів 
спрямують на фінансування загального фонду держбюджету.

ЦИТАТА ДНЯ

МАКСИМ МАРТИНЮК:

ЦИФРА ДНЯ

123   
проекти, які перемогли на цьогорічному 

конкурсі наукових робіт молодих 
учених, буде профінансовано 

за державний кошт

«Стан 
продовольчих балансів 
абсолютно відповідає 

нашим потребам, 
тож немає жодних 
підстав для цінової 

нестабільності».

Лосі: стріляти 
чи в Червону книгу?
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ЛЮДИ І ЗВІРІ. Власники приватних мисливських господарств 
хочуть отримати дозвіл вбивати сохатих, яких в Україні 
набагато менше, ніж у деяких невеликих країнах Європи

Mobile ID запрацює взимку
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Концепція розвитку електронного урядування до 2020 року 
покликана пожвавити реформаторські процеси

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

Основа проекту державного 
бюджету на 2017 рік — зрос-

тання економіки, нарощення ви-
робничих потужностей, створен-
ня нових робочих місць і підви-

щення заробітної плати, наго-
лосив Прем’єр-міністр Володи-
мир Гройсман і вкотре нагадав, 
що проект документа представ-
лено громадськості, оприлюднено 
на сайті Верховної Ради і він про-
ходить обговорення в експертних 
колах. Так само нагадано, що дру-

гий рік поспіль уряд вчасно подає 
проект кошторису й чітко визна-
чає пріоритети фінансування. 

«Бюджет наступного року ми 
називаємо бюджетом економічно-
го зростання. Ми закладаємо 3% 
зростання. Це означає, що ми ви-
роблятимемо більше продукції, 

передбачаємо зростання кількос-
ті робочих місць, підвищення за-
робітних плат. Ідеологія незмінна: 
все, що напрацювала економіка, 
буде спрямовано на розв’язання 
проблем держави, — продовжив 
Прем’єр. — Ми приділили увагу 
енергетиці, освіті, інфраструкту-

рі, забезпеченню війська, фінан-
суванню культури тощо».

Згідно з оптимістичним сцена-
рієм, макропоказники зростання 
економіки може бути збіль-
шено. Тут потрібні чіткі 
пріоритети підтримки ре-
ального сектору економіки. 2

ФІНАНСИ
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документи

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

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

Повістка про виклик
В провадженні Новоайдарського районного суду Луганської області (Луганська область, 

смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38), знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 
за № 22017130000000094 від 18.05.2017 року за обвинуваченням Зубовського Руслана Пе-
тровича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської області Іванова О. М. викликає обви-
нуваченого Зубовського Руслана Петровича, 15.07.1976 р.н., який зареєстрований за адре-
сою: Луганська область, Новоайдарський район, м. Щастя, вул. Енергетиків, буд. 1, кв. 88, у 
підготовче судове засідання, яке відбудеться 27.09.2017 року о 16 годині 30 хвилин в примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під 
вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає 
дату нового судового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд 
також має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладен-
ня на нього і грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України, 
та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя О. М. Іванова

Повістка про виклик
В провадженні Новоайдарського районного суду Луганської області (Луганська область, 

смт Новоайдар. вул. Миру, буд. 38), знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 
за № 22016130000000022 від 02.02.2016 року за обвинуваченням Кублицького Олександра 
Євгенійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК Укра-
їни.

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської області Іванова О. М. викликає обви-
нуваченого Кублицького Олександра Євгенійовича, 19.03.1962 р.н., який зареєстрований за 
адресою: Луганська область, Новоайдарський район, м. Щастя, вул. Дружби, буд. 28, кв. 51, 
у підготовче судове засідання, яке відбудеться 27.09.2017 року о 16 годині 00 хвилин в при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під 
вартою не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає 
дату нового судового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд 
також має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладен-
ня на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України, та 
здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя О. М. Іванова

Ізяславський районний суд Хмельниць-
кої області, що знаходиться за адресою: 
30300, Хмельницька область, м. Ізяслав, 
вул. Незалежності, 3, повідомляє, що 17 
жовтня 2017 року об 11 годині 00 хвилин 
в приміщенні суду відбудеться слухан-
ня цивільної справи № 675/1393/17 про-
вадження № 2/675/593/2017 за позовом 
Грицака Максима Володимировича до Га-
ліцького Віктора Васильовича про стяг-
нення боргу.

Явка Галіцького Віктора Васильовича  
обов’язкова.

У разі неявки справа буде слухатись у 
відсутності Галіцького Віктора Васильови-
ча на підставі тих доказів, які є в матеріа-
лах справи.

Суддя С. Л. Трасковський

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Маляр Сергій Михайлович, 23 лю-
того 1958 р.н, який зареєстрований за адресою: 
Донецька область, Лиманський район, село Шан-
дриголове, вулиця Лугова, будинок 55, на підста-
ві ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, вам необхід-
но з’явитися 25, 26 та 27 вересня 2017 року у пе-
ріод часу з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. до каб.  
№ 6 3-го відділення (з дислокацією в м. Краматорськ) 
слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій 
області, до слідчого Баралея О. І., за адресою: До-
нецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Му-
дрого, буд. 56-А, для проведення слідчих (процесу-
альних) дій за Вашою участю у кримінальному про-
вадженні № 22017050000000258 від 11.08.2017 ро-
ку, за підозрою вас у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Чигиринський районний суд Черкась-
кої обл. (адреса суду: 20900, Черкаська 
обл., м. Чигирин, вул. П. Дорошенка, 47) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності у судове засідання, яке відбудеться  
25.09.2017 о 09:00 до Солонько Микола 
Петрович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 20901, Черкаська обл., м. Чигирин) 
справа № 708/789/17, суддя Івахненко О. Г.

У разі неявки відповідача у призначе-
ний час або неповідомлення про причи-
ни неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на 
підставі ст. 169 ЦПК України.  З опубліку-
ванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином пові-
домленим про час, день та місце прове-
дення судового засідання.

Роздільнянський районний суд Одесь-
кої обл. (адреса суду: 67400, Одеська обл.,  
м. Роздільне, вул. Леніна, 37а) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у су-
дове засідання, яке відбудеться  25.09.2017 
об 11:30 до Ліпартеліані Михайло Володи-
мирович (останнє відоме місце реєстрації: 
67462, Одеська обл., Роздільнянський р-н, 
с. Щербанка, вул. Леніна, буд. 63) справа  
№ 511/1453/17, суддя Теренчук Ж. В.

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

Свідоцтво про право власності на не-
рухоме майно від 28.09.2007 р., а саме: 
квартира, яка знаходиться за адресою: 
м. Донецьк. вул. Рози Люксембург, 
буд. 82, кв. 46. Серія та номер бланка 
CAB 357624, видане Головним управ-
лінням благоустрою та комунального 
обслуговування Донецької міської ра-
ди, начальником головного управлін-
ня M. B. Баранецьким, свідоцтво ви-
дане згідно з рішенням виконкому До-
нецької міської ради від 19.09.2007 р.,  
№ 571/14, на ім’я Черемісіна Ірина Ва-
леріївна, вважати недійсним у зв’язку з 
втратою.

Індустріальний районний суд м. Дніпро-
петровська (адреса суду: 49000, Дніпропе-
тровська обл., Дніпро, проспект імені газе-
ти «Правда», 84.) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення 
заборгованості у судове засідання, яке від-
будеться  25.09.2017 о 16:30 до Зуб Олек-
сій Леонідович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 49108, Дніпропетровська обл.,  
м. Дніпро, вул. Верещагіна буд. 90) справа  
№ 202/4356/17, суддя Засименко М. М.

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 13 вересня 2017 р. № 627-р 
Київ

Про визначення адміністратора Єдиного державного 
порталу адміністративних послуг

Відповідно до частини другої статті 17 Закону України «Про адміністративні послу-
ги» визначити Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделюван-
ня економіки, що належить до сфери управління Міністерства економічного розви-
тку і торгівлі, адміністратором Єдиного державного порталу адміністративних послуг.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 липня 2017 р. № 629-р 
Київ

Про вилучення і передачу в оренду земельної ділянки 
із зміною цільового призначення

1. Відповідно до статей 20, 122—124, 149 Земельного кодексу України вилучити з 
постійного користування державного підприємства «Київське лісове господарство» 
земельну ділянку (землі державної власності лісогосподарського призначення (ліси) 
площею 1 гектар (кадастровий номер 3223151000:06:017:0208), розташовану на те-
риторії Української міської ради Обухівського району Київської області, та передати її 
в оренду із зміною цільового призначення приватному акціонерному товариству «Ки-
ївобленерго» на строк 49 років для розміщення, будівництва, експлуатації та обслу-
говування об’єктів передачі електричної енергії (повітряні та кабельні лінії електропе-
редачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої).

Обухівській райдержадміністрації укласти договір оренди земельної ділянки в 
установленому законодавством порядку.

2. Приватному акціонерному товариству «Київобленерго» відшкодувати відповід-
но до законодавства втрати лісогосподарського виробництва та збитки, що будуть 
завдані державному підприємству «Київське лісове господарство» внаслідок вилу-
чення земельної ділянки.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 липня 2017 р. № 630-р 
Київ

Про вилучення і передачу в оренду земельної ділянки 
із зміною цільового призначення

1. Відповідно до статей 20, 122—124, 149 Земельного кодексу України вилучити з 
постійного користування державного підприємства «Київське лісове господарство» 
земельну ділянку (землі державної власності лісогосподарського призначення (ліси) 
площею 1 гектар (кадастровий номер 3223155400:06:011:0047), розташовану на те-
риторії Козинської селищної ради Обухівського району Київської області, та переда-
ти її в оренду із зміною цільового призначення приватному акціонерному товариству 
«Київобленерго» на строк 49 років для розміщення, будівництва, експлуатації та об-
слуговування об’єктів передачі електричної енергії (повітряні та кабельні лінії елек-
тропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої).

Обухівській райдержадміністрації укласти договір оренди земельної ділянки в 
установленому законодавством порядку.

2. Приватному акціонерному товариству «Київобленерго» відшкодувати відповід-
но до законодавства втрати лісогосподарського виробництва та збитки, що будуть 
завдані державному підприємству «Київське лісове господарство» внаслідок вилу-
чення земельної ділянки.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 13 вересня 2017 р. № 632-р 
Київ

Про віднесення майнових комплексів публічного 
акціонерного товариства «Одеський нафтопереробний 

завод» і товариства з обмеженою відповідальністю 
«Енергія і газ Україна» до сфери управління Фонду 

державного майна 
1. Віднести майнові комплекси (рухоме та нерухоме майно, земельна ділянка), 

конфісковані у публічного акціонерного товариства «Одеський нафтопереробний за-
вод» (код згідно з ЄДРПОУ 00152282) і товариства з обмеженою відповідальністю 
«Енергія і газ Україна» (код згідно з ЄДРПОУ 34737717), до сфери управління Фон-
ду державного майна.

2. Міністерству енергетики та вугільної промисловості разом з Фондом держав-
ного майна забезпечити проведення інвентаризації конфіскованого майна, яке пере-
дано на відповідальне зберігання та в оперативне управління державному підприєм-
ству «Укртранснафтопродукт» (код згідно з ЄДРПОУ 34355770).

3. Фонду державного майна за результатами проведеної інвентаризації прийня-
ти конфісковане майно за актом приймання-передачі від державного підприємства 
«Укртранснафтопродукт» (код згідно з ЄДРПОУ 34355770).

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 13 вересня 2017 р. № 631-р 
Київ

Про затвердження переліку та складу госпітальних округів 
Волинської області

Затвердити перелік та склад госпітальних округів Волинської області згідно з до-
датком.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 13 вересня 2017 р. № 631-р

ПЕРЕЛІК ТА СКЛАД  
госпітальних округів Волинської області

Найменування 
госпітального 

округу
Склад госпітального округу

Луцький  
госпітальний округ

всі заклади охорони здоров’я, що забезпечують надання вторин-
ної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню (далі — за-
клади), розміщені на території:
м. Луцька
Горохівського району
Ківерцівського району
Луцького району
Маневицького району
Рожищенського району 

Ковельський 
госпітальний округ

заклади, розміщені на території:
м. Ковеля
Камінь-Каширського району
Ковельського району 
Любешівського району 
Любомльського району 
Ратнівського району
Старовижівського району
Турійського району 
Шацького району

Нововолинський 
госпітальний округ

заклади, розміщені на території:
м. Нововолинська
м. Володимира-Волинського
Володимир-Волинського району
Іваничівського району 
Локачинського району

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 30 серпня 2017 р. № 640-р 
Київ

Про внесення змін до деяких розпоряджень  
Кабінету Міністрів України 

Внести до розпоряджень Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

(Зі змінами, передбаченими урядовим розпорядженням,  
можна ознайомитися на сайті «УК») 

НКРЕКП ПОВІДОМЛЯЄ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)
ПОСТАНОВА

27.07.2017 Київ № 971

Про внесення змін до форми звітності № 4-НКРЕКП 
(місячна) «Звітні та розрахункові дані про корисний відпуск 
електричної енергії за групами та класами споживачів» та 
Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП 

(місячна) «Звітні та розрахункові дані про корисний відпуск 
електричної енергії за групами та класами споживачів»
Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії», «Про Національну ко-

місію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 

та «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» Національна комі-
сія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Форму звітності № 4-НКРЕКП (місячна) «Звітні та розрахункові дані про корис-
ний відпуск електричної енергії за групами та класами споживачів», затверджену по-
становою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енерге-
тики, від 04 жовтня 2012 року № 1257, зареєстрованою в Міністерстві юстиції Украї-
ни 26 жовтня 2012 року за № 1791/22103, після рядка 656 доповнити новими рядка-
ми 657 — 659 такого змісту:
«
Електрична енергія, що відпускається юридичним 
особам, які є власниками (балансоутримувачами) 
майна, що використовується для компактного 
поселення внутрішньо переміщених осіб 
(містечок із збірних модулів, гуртожитків, 
оздоровчих таборів, будинків відпочинку, 
санаторіїв, пансіонатів, готелів тощо) в частині 
задоволення власних побутових потреб 
внутрішньо переміщених осіб

657

у т. ч.:  1 клас 658   
2 клас 659   

».
2. Внести до глави 3 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП (мі-

сячна) «Звітні та розрахункові дані про корисний відпуск електричної енергії за група-
ми та класами споживачів», затвердженої постановою Національної комісії, що здій-
снює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року № 1257, за-
реєстрованою в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2012 року за № 1791/22103, 
такі зміни: 

1) абзац третій пункту 3.15 після слова та знака «організацій,» доповнити слова-
ми та знаками «юридичним особам, які є власниками (балансоутримувачами) майна, 
що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (міс-
течок із збірних модулів, гуртожитків, оздоровчих таборів, будинків відпочинку, са-
наторіїв, пансіонатів, готелів тощо) в частині задоволення власних побутових потреб 
внутрішньо переміщених осіб,»;

2) абзац третій пункту 3.16 після слова та знака «організацій,» доповнити слова-
ми та знаками «юридичним особам, які є власниками (балансоутримувачами) майна, 
що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (міс-
течок із збірних модулів, гуртожитків, оздоровчих таборів, будинків відпочинку, са-
наторіїв, пансіонатів, готелів тощо) в частині задоволення власних побутових потреб 
внутрішньо переміщених осіб,».

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офі-
ційному друкованому виданні — газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП Д. Вовк

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)
ПОСТАНОВА

29.08.2017 Київ  № 1030

Про внесення змін до Умов та Правил здійснення 
підприємницької діяльності з передачі електричної 

енергії магістральними та міждержавними електричними 
мережами

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про Національ-
ну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енерге-
тики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі 
електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, за-
тверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенерге-
тики України від 11 жовтня 1996 року № 152 та зареєстрованих у Міністерстві юсти-
ції України від 31 жовтня 1996 року за № 637/1662, такі зміни: 

1) пункт 2.2 викласти в такій редакції:
«2.2. Ліцензіат не має права провадити діяльність з виробництва, розподілу, по-

стачання електричної енергії та трейдерську діяльність, крім діяльності з купівлі-
продажу електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної 
енергії на її передачу електричними мережами, балансування, у тому числі з метою 
надання/отримання аварійної допомоги операторам системи передачі суміжних дер-
жав, та врегулювання небалансів.»;

2) доповнити пункт 3.4 новим підпунктом такого змісту: 
«3.4.7. Ліцензіат повинен здійснювати балансування з метою надання/отриман-

ня аварійної допомоги операторам систем передачі суміжних держав відповідно до 
контрактів про надання/отримання аварійної допомоги, укладених між відповідни-
ми операторами систем передачі, на умовах, погоджених НКРЕКП. Купівля/продаж 
електричної енергії з цією метою здійснюється на оптовому ринку електричної енер-
гії України.»;

3) у тексті Умов та Правил абревіатуру «НКРЕ» замінити абревіатурою «НКРЕКП».
2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні — газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП  Д. Вовк
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оголошення

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

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає обвинувачену Коноваленко Галину Іванівну, 
06.12.1957 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. Павленка, 54, кв. 58, м. Сімферо-
поль, АР Крим) у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться об 11 го-
дині 10 хвилин 04 жовтня 2017 року.

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

Судове засідання відбудеться в приміщенні Голо-
сіївського районного суду міста Києва за адресою:   
03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал   
№ 3 (головуючий суддя Первушина О. C.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування даного оголошення обвинуваче-
на вважається належним чином ознайомлена з йо-
го змістом.

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає обвинувачену Авраміді Тетяну Станіславівну, 
03.06.1972 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, 
АР Крим) у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться об 11 годині 00 
хвилин 04 жовтня 2017 року.

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

Судове засідання відбудеться в приміщенні Голо-
сіївського районного суду міста Києва за адресою: 
03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал 
№ 3 (головуючий суддя Первушина О. C.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування даного оголошення обвинуваче-
на вважається належним чином ознайомлена з йо-
го змістом.

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає обвинуваченого Шмелькова Владислава Валері-
йовича, 13.11.1969 року народження (останнє відо-
ме місце проживання: вул. Гоголя, 52/58, м. Красно-
перекопськ, АР Крим, 96002) у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК 
України, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться о 10 годині 00 хвилин 02 жовтня 2017 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста Києва за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. C.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування даного оголошення обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з його 
змістом.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Щегельського Максима Борисовича, 
20.10.1977 року народження (останнє відоме місце про-
живання: вул. Грибоєдова, 12, кв. 51, м. Ялта) у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України у судове засідання, яке 
відбудеться 06 жовтня 2017 року oб 11 год. 30 хв. Явка 
до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт 
або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7 під голо-
вуванням судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Кузіну Люд-
милу Миколаївну, Кірієнко Тетяну Миколаївну як 
відповідачів в судове засідання по цивільній справі  
№ 426/12500/17-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Державний ощадний банк Укра-
їни» в особі Луганського обласного управління AT 
«Ощадбанк» до Кузіної Людмили Миколаївни, Кі-
рієнко Тетяни Миколаївни про стягнення боргу, що 
відбудеться 17 жовтня 2017 року об 11.30 год.

Суддя О. М. Попова

Шевченківський районний суд м. Чернівців викли-
кає Проценка Юрія Олександровича, 08.09.1963 р.н., 
зареєстрованого в м. Дружківка Донецької області 
вул. Сабурова буд. № 5, кв. 1 як обвинувачуваного в 
кримінальному провадженні за ст. 258-3 КК України.

Судове засідання відбудеться 03.10.2017 р. о 
14.00 год. за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Кафе-
дральна 4, кабінет № 19.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя В. Г. Смотрицький

Новоайдарський районний суд викликає Ляшенко 
Віту Вячеславівну, як відповідача в судове засідання 
за позовною заявою Ляшенка Олександра Петровича 
до Ляшенко Віти Вячеславівни про розірвання шлю-
бу, що відбудеться 23 жовтня 2017 року об 11.00 го-
дині в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Новоайдар, вул. Миру, 38.

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

Суддя В. Б. Мартинюк

В Херсонському міському суді Херсонської об-

ласті 26 вересня 2017 року об 11.45 годині в кабі-

неті № 302 відбудеться судове засідання по цивіль-

ній справі за позовом Туркевича Бориса Валерійови-

ча до Мельникова Сергія Михайловича про стягнен-

ня боргу. В судове засідання викликається як відпо-

відач Мельников Сергій Михайлович. У разі неявки 

справу буде розглянуто у його відсутності.

Суддя В. В. Прохоренко

Міловський районний суд Луганської обл. (адреса суду: 92500, Луганська обл., смт 
Мілове, вул. Луначарського, 124) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

25.09.2017 об 11:00 до Нікітіна Юлія Миколаївна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 92506, Луганська обл., Міловський р-н, с. Травневе, вул. Садова, буд. 5) справа  
№ 418/425/17, суддя Гуцол М. П.

25.09.2017 о 09:30 до Шитманюк Микола Сергійович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 92505, Луганська обл., Міловський р-н, с. Великоцьк, пров. Північний, буд. 2) спра-
ва № 418/605/17, суддя Гуцол М. П.

25.09.2017 о 10:00 до Григоренко Людмила Іванівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 92533, Луганська обл., Міловський р-н, с. Мусіївка, вул. Радянська, буд. 22, кв. 1) 
справа № 418/606/17, суддя Гуцол М. П.

25.09.2017 о 10:30 до Бєлова Олена Іванівна (останнє відоме місце реєстрації: 
92517, Луганська обл., Міловський р-н, с. Бондарівка, вул. Дачна, буд. 21) справа  
№ 418/607/17, суддя Гуцол М. П.

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

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

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, 
м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна спра-
ва за позовом Публічного акціонерного товариства «Всеукраїн-
ський Банк Розвитку» до Стельмах Ірини Альбертівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач Стельмах І. А. викликається до каб. № 6 суду на 25 
вересня 2017 року на 13 годину 00 хвилин для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У разі неявки відповідача, справа буде розгляну-
та у її відсутності за наявними доказами.

Суддя Бєлоусов А. Є.

Чорнобаївський районний суд Черкаської обл. (адреса суду: 19900, 
Черкаська обл., смт Чорнобай, вул. Леніна, 134) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться  25.09.2017 об 11:30 до Михно Руслан Мико-
лайович (останнє відоме місце реєстрації: 19934, Черкаська обл., Чор-
нобаївський р-н, с. Мельники) справа № 709/1635/17, суддя Чубай В. В.

У разі неявки 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 ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового засідання.

Гр. Прядко Євген Олегович, 14.12.1983 р.н. що зареєстрований за 
адресою: м. Дніпро, вул. Щербини, 9, кв. 109, мешкає: м. Дніпро, вул. 
Пугачова, 28 відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам, як 
підозрюваному необхідно з’явитися 25.09.2017 року об 11:00 до першо-
го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області  
(м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 4, кабінет № 37, 057-732-66-76 для 
допиту Вас як підозрюваного, ознайомлення з матеріалами досудового 
розслідування в порядку ст. 290 КПК України та проведення інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні  № 42017220000000945 від 
31.07.2017 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365, ч. 3 
ст. 186, ч. 4 ст. 187 КК  України. 

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької обл. (адреса су-
ду: 30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Карла Маркса, 30) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеться 25.09.2017 о 08:30 до 
Денесюк Андрій Михайлович (останнє відоме місце реєстрації: 30400, 
Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Залізнична, буд. 93, кв. 9) справа 
№ 688/1181/17, суддя Босюк В. А.

У разі неявки 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 ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового засідання.

Дзержинський  міський суд Донецької області 
(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає  ци-
вільну справу, призначену до розгляду на 26.09.2017 
року за позовною заявою Рябухи Андрія Володими-
ровича, який діє в інтересах Гашимова Сайяра Ме-
захіра огли до Кушнірова Василя Івановича про  
визнання права власності на нерухоме майно за на-
бувальною давністю.

Відповідач по справі Кушніров Василь Іванович 
(зареєстрований за адресою м.Дзержинськ (То-
рецьк), вул. Маяковського, 24/95) викликається на 
26 вересня 2017 року на 11-30 год. до суду, каб. № 7, 
для участі у розгляді справи по суті. 

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

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку не прибуття, 
відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у його відсут-
ності.

Суддя В. В. Мигалевич

Каховський міськрайонний суд Херсонської об-
ласті у зв’язку з розглядом цивільної справи за по-
зовом Кредитної спілки «Бебко Фінанс» до Жабляк 
Віталія Юрійовича, Широкого Віталія Юрійовича про 
стягнення заборгованості за кредитним договором, 
викликає як відповідачів Жабляк Віталія Юрійовича, 
Широкого Віталія Юрійовича. Судове засідання від-
будеться 28 вересня 2017 року o 13.45 год.

Адреса суду: м. Каховка, Херсонської області, вул. 
Мелітопольська, 172, каб. № 27. В разі неявки у судо-
ве засідання відповідачів слухання справи відбудеть-
ся за їх відсутності.

Суддя Г. В. Подіновська

Франківський районний суд м. Львова викликає 
Геців Ярослава Васильовича, останнє відоме місце 
проживання: м. Луцьк, вул. Потебні, 31, кв. 2 в судо-
ве засідання за позовом Фігель Тетяни Василівни до 
Геців Ярослава Васильовича, яке відбудеться 26 ве-
ресня 2017 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Фран-
ківського районного суду м. Львова за адресою:  
м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 69, каб. 601 та по-
переджає, що у випадку неявки в дане судове засі-
дання справа буде заслухана у вашій відсутності.

Суддя Масендич В. В.

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається цивільна справа за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Всеукраїнський Банк Роз-
витку» до Стельмах Ірини Альбертівни про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач Стельмах І. А. викликається до каб. № 6 
суду на 25 вересня 2017 року на 11 годину 00 хвилин 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У разі неявки відповіда-
ча, справа буде розглянута у її відсутності за наяв-
ними доказами.

Суддя Бєлоусов А. Є.

Малиновський районний суд м. Одеси викликає: 
Бірка Олександра Валерійовича, останнє відоме міс-
це проживання: м. Одеса, вул. Литовська 45, кв. 8, 
у судове засідання за позовом Єфіменко Юлії Воло-
димирівни до Бірка Олександра Валерійовича про 
розірвання шлюбу, яке призначене до слухання на 
26.09.2017 року о 09 год. 00 хв. у каб. № 213 суду за 
адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки у судове засідання без поважних 
причин, розгляд справи буде проведено за вашої від-
сутності за наявними у справі доказами.

Суддя Сегеда О. М.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської 
області (суддя Зінченко А. С.) викликає в судове засідання як 
відповідача Мордвіну Віолетту Василівну у справі за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний 
банк України» про стягнення заборгованості.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Будапешт-
ська, буд. 4, кв. 24, м. Донецьк, Донецька область.

Судове засідання призначене на 06 жовтня 2017 року о 
09.00 год. (резервна дата 13.10.2017 р. о 09.00 год.) за адре-
сою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, зал 7.

У разі неявки відповідача у судове засідання справа, згід-
на з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за його 
відсутністю.

Чигиринський районний суд Черкаської області повідо-
мляє, що 25 вересня 2017 року о 10 год. 30 хв. в залі судо-
вих засідань за адресою: вул. Петра Дорошенка, 47, м. Чиги-
рин, Черкаської області, буде проводитись слухання цивіль-
ної справи № 2/708/365/17 за позовом Товариства з додат-
ковою відповідальністю «Страхове товариство з додатковою 
відповідальністю «Глобус» до Овдія Миколи Васильовича 
про відшкодування матеріальної шкоди в порядку регресу.

В разі неявки в судове засідання відповідача Овдія Ми-
коли Васильовича, справа буде розглянута без його участі.

Оголошення про виклик відповідача, відповідно до ст. 74 
ЦПК України, вважається належним повідомленням.

Суддя О. Г. Івахненко

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області викликає в судо-
ве засідання Краснокутську Віру Олексіївну, останнє відоме місце реєстрації 
якої: вул. Короленка, 52/20, м. Кіровоград, як відповідачку у цивільній справі 
за позовом першого заступника прокурора Івано-Франківської області в ін-
тересах Державного агентства лісових ресурсів України, ДП «Ворохтянське 
лісове господарство» до Поляницької сільської ради, Краснокутської Віри 
Олексіївни про визнання недійсним державного акта на право власності на 
земельну ділянку та повернення земельної ділянки, яке відбудеться 26 ве-
ресня 2017 року о 13 год. 30 хв. в приміщенні Яремчанського міського суду 
за адресою: м. Яремче, вул. Довбуша, 32, Івано-Франківської області.

Суддя А. П. Іванов

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман, вул. 
Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за позовом Бурачек Олени 
Олексіївни, в інтересах якої на підставі договору про надання правової допомоги 
діє Башков Сергій Вікторович, до Чикала Артема Сергійовича про визнання особи 
такою, що втратила право користування житловим приміщенням. Відповідач Чи-
кало Артем Сергійович викликається до каб. № 18 суду на 26 вересня 2017 року на 
08 годину 15 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Бікезіна О. В.

Втрачено договір 
купівлі-продажу квартири № 40 

у будинку 13/9 
по вул. Почайнинська у місті 

Києві, зареєстрований 
на ім’я Коваль Оксани 

Олексіївни. 
Втрачений документ 
вважати недійсним.

Втрачений диплом, 

виданий КНУ ім. Т. Г. Шевченка 

серія КВ номер 21038153, 

вважати недійсним.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвину-
вачену Домнікову Марію Вікторівну, 02.11.1983 року на-
родження (останнє відоме місце проживання: АР Крим, 
м. Сімферополь, вул. Севастопольська, буд. 41/5, кв. 91) 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни у підготовче судове засідання, яке відбудеться 02 
жовтня 2017 року о 09 год. 30 хв.

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

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

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченої в порядку спеціального судового проваджен-
ня.

Вінницький міський суд Вінницької області викликає як від-
повідача Хашемі Саіда Хамеда, останнє відоме місце реєстра-
ції: вул. Мітова, 21, с. Ясногородка, Київська область, в су-
дове засідання, яке відбудеться 18.10.2017 року о 14 год. 
30 хв. за адресою: м. Вінниця, вул.  Грушевського, 17, каб.  
№ 36, по цивільній справі № 127/1610/17 за позовом Ахмеда 
Абделмагіда Ахмеда Абделмагі до Парицької Юлії Станіславів-
ни, Хашемі Саіда Хамеда, Цівак Оксани Борисівни, Відділу дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби 
Вінницького управління юстиції у Вінницькій області, треті особи 
без самостійних вимог на стороні відповідача: Служба у справах 
дітей Літинської РДА Вінницької області, Служба у справах дітей 
Вінницької міської ради, про визнання свого батьківства, виклю-
чення відомостей із актового запису.

Справу розглядає суддя Жмудь О. О.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. У випадку неявки 

в судове засідання, справу буде розглянуто за відсутності від-
повідача.

Старокостянтинівський районний суд (адреса суду: 31100, 
Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. Миру, 9) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеться:

17.10.2017 о 09:30 до Тофан Олександр Савич (остан-
нє відоме місце реєстрації: 31100, Хмельницька обл.,  
м. Старокостянтинів, вул. Попова, буд. 30/2, кв. 111) справа  
№ 683/1974/17, суддя Цішковський В. А.

10.10.2017 об 11:00 до Білик Олександр Олександрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 31124, Хмельницька обл., Ста-
рокостянтинівський р-н, с. Пашківці, вул. Миру, буд. 40) справа 
№ 683/1562/17, суддя Цішковський В. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за його  від-
сутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.  
З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день та місце про-
ведення судового засідання.

Виноградівський районний суд Закар-
патської області викликає Демірську-Де-
нес Ірену Михайлівну як відповідачку по 
цивільній справі за позовом Публічного 
акціонерного товариства комерційного 
банку «ПриватБанк» до Демірської-Денес 
Ірени Михайлівни про стягнення заборго-
ваності в судове засідання, призначене на 
25.09.2017 року о 08.30 год. у залі судо-
вих засідань Виноградівського районного 
суду за адресою: Закарпатська область, 
м. Виноградів, вул. Тюльпанів, 24.

У разі неявки в судове засідання справу 
буде розглянуто у відсутності відповідача 
на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Бак М. Д.
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оголошення

Новоайдарський районний суд викликає Сафіул-
ліна Олексія Рауфовича як відповідача в судове засі-
дання за позовною заявою Якимчук Вікторії Василів-
ни до Сафіулліна Олексія Рауфовича про позбавлен-
ня батьківських прав та стягнення аліментів, третя 
особа: Служба у справах дітей Новоайдарської РДА, 
що відбудеться 18 жовтня 2017 року о 14.30 в при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, смт Но-
воайдар, вул. Миру, 38.

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

Суддя В. Б. Мартинюк

Конотопський міськрайонний суд Сумської облас-
ті викликає Слинька Олега Вікторовича як відповіда-
ча по цивільній справі № 2/577/1319/17 за позовом 
ПАТ АБ «Укргазбанк» до Слинька Олега Вікторови-
ча, Слинько Інни Анатоліївни про стягнення боргу в 
судове засідання, яке відбудеться 26 вересня 2017 
року о 08 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: 
Сумська область м. Конотоп, вул. Садова, 8, каб.  
№ 10, тел. 2-63-04. При собі необхідно мати паспорт.

Суддя Т. А. Буток

Роменський міськрайонний суд Сумської області викликає 
як відповідача Помазан Олега Володимировича (12.01.1968 р.н., 
останнє відоме місце проживання: 2 пр. Г. Мазепи, 3/1, м. Ромни 
Сумської області, останнє відоме місце реєстрації: вул. П. Кални-
шевського, 22/53, м. Ромни Сумської області) в цивільній спра-
ві № 585/1991/17 (№ провадження 2/585/670/17) за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргаз-
банк» в особі Сумської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» про 
стягнення заборгованості, яка призначена до судового засідання 
на 26 вересня 2017 року на 13 год. 10 хв.

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

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто у його від-
сутності.

Суддя Шульга В. О.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської облас-
ті повідомляє Шевченка Олега Юрійовича, місце перебуван-
ня якого невідоме, що судовий розгляд по цивільній справі 
провадження № 2/484/1400/17 р. за позовною заявою ПАТ 
Акціонерний Банк «Укргазбанк» до Шевченка Олега Юрійо-
вича про стягнення заборгованості, відкладено на 28.09.2017 
року на 10:15 годину. На призначений час відповідачу слід 
з’явитись до суду Первомайського міськрайонного суду Ми-
колаївської області з паспортом.

У разі неявки відповідача позовна заява на підставі ч. 4 ст. 
169 ЦПК України буде розглянута за його відсутності на під-
ставі наявних у справі даних чи доказів (постановлене зао-
чне рішення).

Суддя О. В. Мельничук

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

Солом’янський районний суд м. Києва викликає, 
Мехтієва Ельшан Гатам огли, (останні відомі адре-
си якого: 04053, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 
буд. 14, кв. 16 та 61038, м. Харків, вул. Маршала Ба-
тинського, буд. 20, кв. 301), який є відповідачем по 
цивільній справі № 760/3583/17 (2/760/3102/17) за 
позовом Рибак Вікторії Миколаївни до Державної 
служби інтелектуальної власності України, Мехтіє-
ва Ельшан Гатам огли, про визнання патенту Украї-
ни № 101480 на корисну модель «З’єднувальний ву-
зол каркасної системи» недійсним, в судове засідан-
ня на 27 листопада 2017 року о 12 год. 30 хв., яке від-
будеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. 
Полковника Шутова, 1, каб. № 24.

У разі неявки до суду дане оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням і справу буде розгляну-
то по суті у вашу відсутність за наявними у справі ма-
теріалами.

Суддя Л. І. Кізюн

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Пєтухову Надію Семенівну, що обвину-
вачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 02 жовтня 2017 року о 10.00 годині, 
в приміщенні Оболонського районного суду м. Киє-
ва, за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, ка-
бінет № 9.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені 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 Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Деснянський районний суд м. Києва викли-
кає обвинуваченого Колісніченка Миколу Петро-
вича, 07.08.1949 року народження, який прожи-
ває по вул. Куйбишева, 15, кв. 167 в м. Сімферо-
поль АР Крим, в підготовче судове засідання за об-
винувальним актом у кримінальному провадженні 
№ 42016010000000229 за ч. 1 ст. 111 КК України на 
11.00 годину 04 жовтня 2017 року в приміщенні суду 
на пр. Маяковського, 5-В в м. Києві, кабінет № 7, під 
головуванням судді Бабайлової Л. М. Явка до суду 
обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або ін-
ший документ, що посвідчує особу. У разі неявки об-
винуваченого в суд дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням і розгляд справи можливий 
за процедурою спеціального судового провадження.

Оболонський районний суд м. Києва викли-
кає обвинуваченого Котовського Юрія Олексійови-
ча, що обвинувачується у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 05 жов-
тня 2017 року о 10.00 годині в приміщенні Обо-
лонського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені 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 Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Дзержинський міський суд Донецької області 
(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає ци-
вільну справу, призначену до розгляду на 28.09.2017 
року, за позовною заявою Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Торгівельний будинок «Амстор» 
до Тамалова Романа Анатолійовича, Богуславського 
Павла Ігоровича, Головного сервісного центру МВС 
України, третя особа: Труш Олексій Вікторович про 
визнання права власності та витребування майна із 
чужого незаконного володіння.

Відповідач Тамалов Роман Анатолійович (зареє-
стрований за адресою: 83044, м. Донецьк, Пролетар-
ський район, вул. Армавірська, 17/87), викликається 
на 28 вересня 2017 року на 10.00 год. до суду, каб.  
№ 9, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач Богуславський Павло Ігорович (зареє-
стрований за адресою: 02230, м. Київ. вул. Маяков-
ського. 8-Б/51), викликається на 28 вересня 2017 ро-
ку на 10.00 год. до суду, каб. № 9, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідач Головний сервісний центр МВС України 
(розташований за адресою: 04071, м. Київ-71. вул. 
Лук’янівська, 62), викликається на 28 вересня 2017 
року на 10.00 год. до суду, каб. № 9, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачі, зареєстроване місце проживання (пе-
ребування), місцезнаходження чи місце роботи яких 
невідоме, викликаються в суд через оголошення у 
пресі. З опублікуванням оголошення про виклик від-
повідачі вважаються повідомленими про час і місце 
розгляду справи.

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

Суддя М. М. Скиба

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,  
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 5 цивільних справ, 
призначених до розгляду на 05.10.2017 року за позовними 
заявами ПАТ «Державний ощадний банк України» до Сен-
тяй Едуарда Володимировича, Сидько Максима Сергійови-
ча, Каверіна Михайла Євгеновича, Каверіної Наталії Вікторів-
ни, Гринь Оксани Павлівни, Гринь Олександра Миколайови-
ча, Чальцева Дениса Володимировича про стягнення забор-
гованості.

Відповідач Сентяй Едуард Володимирович (зареєстрова-
ний за адресою: м. Дзержинськ, вул. Радченка, 105), викли-
кається на 05 жовтня 2017 року на 12.50 год. до суду, каб.  
№ 8, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач Сидько Максим Сергійович (зареєстрований 
за адресою: м. Дзержинськ, с. Щербинівка, вул. Леніна, 12), 
викликається на 05 жовтня 2017 року на 12.30 год. до суду, 
каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачі по справі Каверін Михайло Євгенович (зареє-
стрований за адресою: м. Донецьк, вул. Федосєєва, 109), Ка-
веріна Наталія Вікторівна (зареєстрована за адресою: м. До-
нецьк, вул. Акопяна, 21/1) викликаються на 05 жовтня 2017 
року на 12.40 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді 
справи по суті.

Відповідачі по справі Гринь Оксана Павлівна, Гринь Олек-
сандр Миколайович (зареєстровані за адресою: м. Донецьк, 
вул. Комуністична, 14а/28) викликаються на 05 жовтня 2017 
року на 12.15 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді 
справи по суті.

Відповідач по справі Чальцев Денис Володимирович (за-
реєстрований за адресою: м. Дзержинськ, м. Артемове, вул. 
Дружби, 18/33), викликається на 05 жовтня 2017 року на 
12.00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи 
по суті.

Відповідачі, зареєстроване місце проживання (перебуван-
ня), місцезнаходження чи місце роботи яких невідоме, ви-
кликаються в суд через оголошення у пресі. З опублікуван-
ням оголошення про виклик відповідачі вважаються повідо-
мленими про час і місце розгляду справи.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі пови-
нні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута у їх відсутності.

Суддя О. В. Довженко

Дзержинський міський суд Донецької області 
(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 2 ци-
вільні справи, призначені до розгляду на 28.09.2017 
року за позовними заявами ПАТ «Державний ощад-
ний банк України» до 3убова Юрія Анатолійовича, Лі-
нічук Світлани Вікторівни про стягнення заборгова-
ності.

Відповідач 3убов Юрій Анатолійович (зареєстро-
ваний за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Комуніс-
тична, 28/44), викликається на 28 вересня 2017 року 
на 14.15 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідач Лінічук Світлана Вікторівна (зареєстро-
вана за адресою: 83045, м. Донецьк, вул. Воровсько-
го, 3/26). викликається на 28 вересня 2017 року на 
14.00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді 
справи по суті.

Відповідачі, зареєстроване місце проживання (пе-
ребування), місцезнаходження чи місце роботи яких 
невідоме, викликаються в суд через оголошення у 
пресі. З опублікуванням оголошення про виклик від-
повідачі вважаються повідомленими про час і місце 
розгляду справи.

Відповідачам пропонується надані свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття, від-
повідачі повинні повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута у їх відсутності.

Суддя О. В. Довженко

Білокуракинський районний суд Луганської обл. 
(адреса суду: 92200, Луганська обл., смт Білокураки-
не, пл. Горького, 2) повідомляє  про те, що по цивіль-
ній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»:

23.06.2017 до Матерова Зінаіда Володимирів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 91000, Луган-
ська обл., м. Луганськ, кв. Героїв Сталінграда, буд. 7,  
кв. 101) справа № 409/318/17, суддя Третяк О. Г.

02.06.2017 до Драгєнбєрг Роман Володимиро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 91000, Луган-
ська обл., м. Луганськ, кв. Героїв Сталінграда, буд. 11,  
кв. 88) справа № 409/856/17, суддя Максименко О. Ю.

06.04.2017 до Куцевол Світлана Олексіївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 91000, Луганська обл., 
м. Луганськ, вул. Марлєновская, буд. 33) справа  
№ 409/306/17, суддя Третяк О. Г.

15.06.2017 до Кузнецова Валентина Яківна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 91021, Луганська обл., 
м. Луганськ, кв-л. Гайового, буд. 4, кв. 22) справа  
№ 409/413/17, суддя Максименко О. Ю.

Було ухвалено заочне рішення, позовні вимоги за-
доволені повністю або частково.

Одночасно роз`яснюємо відповідачу по справі, що 
заочне рішення може бути переглянуто шляхом по-
дання заяви протягом десяти днів з дня опублікуван-
ня цього оголошення.

Шосткинський міськрайонний суд Сумської об-
ласті, який знаходиться за адресою: вул. Свободи, 
63, м. Шостка, Сумська область, викликає Шаріпова 
Закіра Емінбайовича.

26 травня 1980 року народження, в судове засі-
дання призначене на 13 жовтня 2017 року о 09 год. 
00 хв. у цивільній справі за позовом Зимовець Іри-
ни Миколаївни до Шаріпова Закіра Емінбайовича про 
розірвання шлюбу.

Суддя Т. В. Литвинко

Куйбишевський районний суд Запорізької області викли-
кає Кузмінова Олександра Юрійовича в судове засідання як 
відповідача у справі № 319/1042/17 за позовом ПАТ «Дер-
жавний Ощадний банк України» в особі філії Донецьке об-
ласне управління AT «Ощадбанк» про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, яке відбудеться о 09 год. 10 
хв. 03.10.2017 року в приміщенні суду за адресою: вул. Цен-
тральна, 26а, смт Більмак, Більмацький район, Запорізька 
область, 71001. Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У разі неявки відповідача у 
судове засідання, справа згідно з вимогами ЦПК України мо-
же бути розглянута за його відсутності. Відповідач у випад-
ку неявки в судове засідання зобов’язаний повідомити суд 
про причини неявки.

Суддя В. М. Ходько

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоград-
ської області (м. Олександрія Кіровоградської облас-
ті, вул. Г. Сокальського,76) викликає в судове засі-
дання, призначене на 12 жовтня 2017 р. на 10 год. 
30 хв., Бужокаса Маріуса, 31 травня 1985 року наро-
дження, як відповідача у справі № 398/2412/17 (про-
вадження № 2/398/2184/17) за позовом Фурс Наталії 
Олександрівни до Бужокаса Маріуса про розірвання 
шлюбу. Останнє відоме місце проживання: м. Олек-
сандрія Кіровоградської області, вул. 6-го Грудня, 
141/5, кв. 36.

Суддя Орловський В. В.

Малиновський районний суд м. Одеси викликає 
Хасаєву Наталію Станіславівну, останнє відоме міс-
це проживання: м. Одеса, вул. Кирпично-Заводська 
(Цегельно-Заводська), 2 як відповідача у судове за-
сідання по цивільній справі за позовом Алаваді Сейф 
Салах Джаббар до Хасаєвої Наталії Станіславівни про 
розірвання шлюбу, призначене на 05 жовтня 2017 
року о 14 годині 40 хвилин у кабінеті № 220 суду за 
адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки у судове засідання без поважних 
причин, розгляд справи буде проведено за вашої від-
сутності за наявними у справі доказами.

Суддя Маркарова С. В.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає Мо-
ісеєнка Андрія Олександровича в судове засідання як відповідача у 
справі № 319/1041/17 за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк 
України» в особі філії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» 
про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться о 09 год. 00 хв. 03.10.2017 року в приміщенні суду за адре-
сою: вул. Центральна, 26а, смт Більмак, Більмацький район, Запо-
різька область, 71001. Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У разі неявки відповідача у судове за-
сідання, справа згідно з вимогами ЦПК України може бути розгляну-
та за його відсутності. Відповідач у випадку неявки в судове засідан-
ня зобов’язаний повідомити суд про причини неявки.

Суддя В. М. Ходько

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає Руд-
нєва Ігоря Миколайовича в судове засідання як відповідача у справі 
№ 319/1043/17 за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк України» 
в особі філії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться о 09 
год. 20 хв. 03.10.2017 року в приміщенні суду за адресою: вул. Цен-
тральна, 26а, смт Більмак, Більмацький район, Запорізька область, 
71001. Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У разі неявки відповідача у судове засідання, справа 
згідно з вимогами ЦПК України може бути розглянута за його відсут-
ності. Відповідач у випадку неявки в судове засідання зобов’язаний 
повідомити суд про причини неявки.

Суддя В. М. Ходько

Малиновський районний суд м. Одеси викликає: Петрен-
ка Володимира Валентиновича, останнє відоме місце прожи-
вання: м. Одеса, вул. Радісна, 21, кв. 26, у судове засідан-
ня за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Агентство нерухомості «Атланта» до Петренка Володими-
ра Валентиновича про стягнення грошових коштів, яке при-
значене до слухання на 18.10.2017 року о 09 год. 30 хв. у каб.  
№ 213 суду за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки у судове засідання без поважних причин, 
розгляд справи буде проведено за вашої відсутності за на-
явними у справі доказами.

Суддя Сегеда О. М.

Втрачену печатку 

ТОВ «Мажордом-Сервіс» 

(ідентифікаційний 

код юридичної особи 

36792256) 

без захисної сітки, 

вважати недійсною.

Роздільнянський районний суд Одеської області повідомляє 
як відповідачку Кристенко Віку Леонідівну, 13.12.1981 року на-
родження, що 20 жовтня 2017 року о 09 годині 30 хвилин в за-
лі судового засідання Роздільнянського районного суду Одесь-
кої області за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Єв-
ропейська, 37-А, відбудеться судове засідання по цивільній спра-
ві № 511/1320/17, провадження № 2/511/601/17, за позовом Салі-
кової Валентини Михайлівни до Кристенко Віки Леонідівни, тре-
тя особа Роздільнянський районний підрозділ ГУ Державної мі-
граційної служби в Одеській області про визнання особи такою, 
що втратила право на користування житловим приміщенням та 
зняття з реєстрації.

Роздільнянський районний суд пропонує відповідачці Крис-
тенко Віці Леонідівні подати пояснення, заперечення та усі наявні 
у неї докази по справі особисто або через представника.

У разі неявки в судове засідання справа може бути розгляну-
та за відсутністю відповідачки Кристенко Віки Леонідівни, або її 
представника за наявними у справі доказами.

Суддя О. В. Іванова

Білозерський районний суд Херсонської об-
ласті повідомляє, що 02 жовтня 2017 року о 09.00 
год. суддя Строілов C. O. проводить розгляд справи  
№ 648/552/17 за позовом Колихаєва Ігоря Вікторо-
вича до Приватного підприємства «Агропродукт Н», 
треті особи: Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Киселівка», Товариство з обмеженою відпо-
відальністю «Продексим, ЛТД» про стягнення боргу.

Представники ПП «Агропродукт Н», ТОВ «Киселів-
ка», ТОВ «Продексим, ЛТД» викликаються в судове 
засідання. В разі неявки представників в судове засі-
дання справа буде розглянута за їх відсутності, за на-
явними у справі доказами. Крім того суд роз’яснює 
відповідачу та третім особам їх обов’язок повідомити 
суд про причини неявки в судове засідання.

Адреса суду: Херсонська область, смт Білозерка, 
вул. Д. Яворницького, 97/13.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Кривого 
Рогу Дніпропетровської області перебуває цивільна справа 
за заявою Корж Єлизавети Олександрівни про перегляд за-
очного рішення у цивільній справі за позовною заявою Біло-
го Дмитра Геннадійовича до Корж Єлизавети Олександрівни 
про розірвання шлюбу.

Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетров-
ської області повідомляє, що 05.10.2017 року о 09 годині 00 
хвилин в залі судових засідань № 105 за адресою: вул. Не-
вська, 3, м. Кривого Рогу відбудеться судове засідання по 
цивільній справі заявою Корж Єлизавети Олександрівни 
про перегляд заочного рішення у цивільній справі за позо-
вною заявою Білого Дмитра Геннадійовича до Корж Єлиза-
вети Олександрівни про розірвання шлюбу. Явка відповідача 
Корж Єлизавети Олександрівни обов’язкова з наданням ра-
ніше не поданих доказів.

В разі неявки відповідача Корж Єлизавети Олександрівни, 
її представника Затинацького Едуарда Григоровича в судо-
ве засідання без поважних причин та неповідомлення ними 
про причину неявки, суд вирішить справу за їх відсутності.

Суддя М. В. Зімін

Голосіївський районний суд м. Києва викликає відповіда-
ча Компанію «АМТЕК ХОЛДІНГЗ ЛТД» в особі уповноваже-
ного представника Деркач О., місце проживання: м. Дніпро, 
вул. Набережна Леніна, 7, кв. 205, у судове засідання, що 
призначено на 20 жовтня 2017 року на 13 годину 00 хвилин 
у цивільній справі № 752/15452/17-ц, провадження по справі 
2/752/484/16 за позовом Зінченко Олександри Сергіївни до 
Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОГРУПА ДЕ-
МЕТРА», Компанії «АМТЕК ХОЛДІНГЗ ЛТД», Сільськогоспо-
дарського товариства з обмеженою відповідальністю «БО-
ГОДУХІВСЬКЕ», Приватного сільськогосподарського підпри-
ємства «ДОВІРА», державного реєстратора юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Голо-
сіївської районної у м. Києві державної адміністрації Павлен-
ко Ірини Миколаївни, приватного нотаріуса Київського місь-
кого нотаріального округу Куксової Марії Сергіївни, про ви-
знання недійсним договору купівлі-продажу часток у ста-
тутному капіталі та скасування державної реєстрації змін до 
установчих документів.

Адреса суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14-а, кабінет № 26.
Суддя О. В. Мирошниченко
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Патріоти згуртувались 
на Житомирщині

Марія ЛАГІДНА 
для «Урядового кур’єра»

ФЕСТИВАЛЬ. Міністерство молоді та спорту спільно з управ-
лінням сім’ї, молоді та спорту Житомирської обласної держав-
ної адміністрації та мистецьким об’єднанням «Глечик» провели 
Всеукраїнський фестиваль «Олевська республіка», який згур-
тував активістів організацій національно-патріотичного спря-
мування та пропаганди здорового способу життя.

«Такі заходи не лише відновлюють заборонені московсько-
радянським окупаційним режимом сторінки історії України, а й 
сприяють консолідації українців по всьому світу», — зазначив 
начальник відділу національно-патріотичного виховання Мінмо-
лодьспорту Микола Ляхович. 

У ході проведення фестивалю було відкрито меморіальну до-
шку видатному українському державникові, одному із засновни-
ків УПА «Поліська Січ» Олегу Штулю-Ждановичу в його рідному 
селі Лопатичі Олевського району. 

Громади дбають 
про здоровий дух

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

НА СТАРТ! У Сумах відбулися перші обласні змагання «Кра-
ща спортивна громада Сумщини — 2017» серед новостворених 
об’єднаних територіальних громад, у яких узяли участь 10 команд 
загальною чисельністю понад 200 чоловік. На території спортивно-
го комплексу Сумського національного аграрного університету во-
ни помірялися силою і спритністю у 7 видах змагань, таких як сило-
ве багатоборство, метання гирі, перетягування линви, міні-футбол, 
вправи з автомобільним колесом тощо. У загальнокомандному під-
сумку перемогу святкували представники ОТГ із центром у селищі 
Краснопілля, другими і третіми були відповідно представники Бо-
ромлянської Тростянецького та Березівської Глухівського районів.

Як розповів перший заступник голови Сумської ОДА Олек-
сандр Марченко, започатковані змагання стануть традиційними. 
За словами Валентини Захарченко — заступника голови Сум-
ської обласної організації Всеукраїнського ФСТ «Колос», під егі-
дою якого пройшло свято, змагання переконливо довели: в ОТГ 
про здоровий спосіб життя дбають і піклуються на високому рівні. 

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 22 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +12  +17 +22  +27 Черкаська +12  +17 +23  +28
Житомирська +9  +14 +16  +21 Кіровоградська +13  +18 +24  +29
Чернігівська +15  +20 +23  +28 Полтавська +14  +19 +26  +31
Сумська +15  +20 +23  +28 Дніпропетровська +14  +19 +26  +31
Закарпатська +7  +12 +11  +16 Одеська +11  +16 +19  +24
Рівненська +8  +13 +12  +17 Миколаївська +12  +17 +19  +24
Львівська +7  +12 +11  +16 Херсонська +14  +19 +22  +27
Івано-Франківська +8  +13 +10  +15 Запорізька +15  +20 +25  +30
Волинська +7  +12 +12  +17 Харківська +14  +19 +25  +30
Хмельницька +8  +13 +12  +17 Донецька +15  +20 +26  +31
Чернівецька +6  +11 +12  +17 Луганська +12  +17 +24  +29
Тернопільська +8  +13 +11  +16 Крим +15  +20 +23  +28
Вінницька +9  +14 +14  +19 Київ +14  +16 +23  +25

Укргiдрометцентр

12..17
8..13 12..17

22..27

13..18
24..29

13..18
22..27

14..19
25..30

І вправи силачів, і майстер-класи, й нові наукові розробки, 
й серйозні проекти та пропозиції — все було на цьому 
яскравому святі

Із привидом — 
по історію, 
романтику 
і містику
ЦІКАВИНКА. Нічна екскурсія 
Старим містом у Луцьку 
збирає дедалі більше охочих

Ольга БУЛКОВСЬКА, 
«Урядовий кур’єр»

Цей привид уже кіль-
ка місяців щовихідних 

у темну пору доби водить 
лучан і гостей обласного 
центру найдавнішими ву-
личками міста. А нині на-
віть стукає у друзі через 
соцмережу — так збирає 
охочих дізнатися трохи 
більше про історію давньо-
го міста над Стиром. Усі, 
хто побував на екскурсії зі 
Станіславом Хрустелем, у 
захваті від почутого і по-
баченого. Тож проект «Ро-
мантика та містика Лу-

чеська», що переміг у кон-
курсі соціальних проектів 
туристського спрямуван-
ня, який провели управ-
ління туризму та промоції 
міста Луцької міської ра-
ди спільно із Британською 
радою в Україні, можна 
називати вдалим.

Теплого надвечір’я на 
Братському мосту в Луць-
ку збирається невеличкий 
гурт людей. І ніби нічого 
особливого, якби не один 
пан поміж них — у давньо-
го крою одязі з кількома 
факелами у руках. То при-
вид Станіслава Хрусте-
ля, поляка, який через іс-

торію щирого, але з трагіч-
ним закінченням кохання 
уже понад чотири століт-
тя не може знайти спокою 
на тому світі й блукає ву-
лицями міста. Дмитро Без-
вербний (саме так звати 
актора, який перевтілив-
ся у шляхтича-легенду), 
щойно годинник показує 
22.00, запалює смолоски-
пи і ліхтарі, вручає їх най-
сміливішим екскурсантам 
і починає оповідку. 

Старе місто ліхтарями 
не перенасичене, а світло з 
вікон не те що не заважає, 
а навіть додає антуражу 
подорожі. До речі, це те-
пер жителі цих вулиць до 
екскурсій звикли, а перші 
рази і самі виходили поди-
витися на диваків, що блу-
кають тут посеред ночі. 
Атмосфера така, що вже 
з перших слів, слухаю-
чи Дмитра-Станіслава, ти 
ніби переносишся на 100, 
200 чи 1000 років у мину-
ле, стаючи учасником зна-
кових подій для Лучесь-
ка (така давня назва міс-
та). Ось ніби бачиш, як бу-
дується храм. А за якийсь 
час тут через людську жа-
добу чи неприйняття іншої 

позиції ллється кров. Від 
історій, легенд, переказів 
та доведених фактів пе-
рехоплює подих. Для най-
уважніших чи найерудо-
ваніших, знайомих із пев-
ними віхами минувши-
ни міста, — подарунки від 
Хрустеля. 

Тож дві години театра-
лізованої екскурсії в роз-
повідях, конкурсах, з пое-
зіє ю, фото на згадку та 
«нектаром кохання» на за-
вершення подорожі мина-
ють непомітно. Локації, як 
і наша історія, — найріз-
номанітніші: і православ-
ний храм, і кірха, і знаний 
на всю Україну будинок з 
химерами, і замок Любар-
та, і помешкання знако-
вих для міста особистос-
тей, що виграли боротьбу 
з часом, і… А ще тут — на-
родження легенд. Для охо-
чих розбагатіти, ділить-
ся з екскурсантами Ста-
ніслав Хрустель, треба ли-
шень об стіну замку потер-
ти 200-гривневу купюру, 
на який його зображено. Не 
вірите? То чимшвидше до 
Луцька — поринути в його 
романтику та містику й пе-
реконатися, що це таки діє!

Черкаси не приховують віку
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ДЕНЬ МІСТА. Масовим ви-
конанням гімну міста в доли-
ні Троянд розпочали святку-
вання 731-ї річниці Черкас йо-
го жителі. Саме свято, що про-
йшло минулими вихідними, як 
завжди, було цікавим, різнома-
нітним і багатоликим. За допо-
могу українській армії та з на-
годи Дня міста місцевих во-
лонтерів відзначили подяками 
міського голови. Їх отримали 
громадська організація «Центр 
забезпечення військових у зоні 
АТО», Черкаський правозахис-
ний центр, «Тризуб-Дентал», 
Регіональний психологічний 
кризовий центр, «Волонтер 
Черкащини» та інші. Фактично 
кожна з них возила гуманітар-
ну допомогу нашим військо-
вим на схід і нині допомагає ре-
абілітуватися в мирній Україні. 
За потреби надає психологічну 
або правову підтримку учасни-
кам АТО та їхнім рідним.

Серед численних акцій, що 
відбулися цими днями, — пре-
зентація вищих та професій-

но-технічних навчальних за-
кладів обласного центру, яку 
провели в достатньо незвич-
ний спосіб: усім відвідувачам 
демонстрували, які спеціаль-
ності вони зможуть опанува-
ти у стінах того чи того вишу, 
відкривали секрети різних 
професій і давали змогу спро-
бувати себе в різних ролях. 

З нагоди Дня міста вздовж 
вулиці Хрещатик розгорнувся 

мистецький простір з танцями, 
співами, виступами творчих ко-
лективів, виставками та май-
стер-класами молодих худож-
ників і майстрів. А неподалік, у 
сквері за обласним Будинком 
рад, розгорнулися святкові за-
ходи за участю національних 
общин обласного центру «Чер-
каська родина — моя Україна».

Чого тільки не побачили 
учасники великого дійства, 

яке тривало на вулицях! Тут 
і перетягування тролейбусів, 
і показові виступи черкась-
ких богатирів, і всеукраїн-
ський спортивний фестиваль 
«Сила нації-2017», і футболь-
ний матч за участю ветеранів 
міської ради, й виступи чис-
ленних музичних гуртів, і пре-
зентація різних проектів місь-
кої програми з назвою «Гро-
мадський бюджет», і показ 
колекцій від відомих дизай-
нерів міста. Багато хто прий-
шов послухати забуті мело-
дії у виконанні черкасько-
го духового оркестру. Чима-
ло городян насолоджували-
ся звуками улюбленого джа-
зу у виконанні квінтету під ке-
руванням Сергія Крашенін-
нікова. Хтось відвідував му-
зеї й бібліотеки, в яких та-
кож було на що подивитися, 
з чим ознайомитися, а хтось 
— «Танго-вечірку».

Свято на всі смаки — так 
назвав 731 річницю Черкас 
міський голова Анатолій Бон-
даренко, який відзначав його 
разом з усіма жителями. І в 
цьому він мав рацію. 

Ф
от

о 
О

ле
га

 Г
А

Н
ІН

А

Ф
от

о 
зі

 с
то

рі
нк

и 
Д

м
ит

ра
 Б

ез
ве

рб
но

го
 у

 с
оц

м
ер

еж
і «

Ф
ей

сб
ук

»

Бути краєзнавцем 
і привидом 

водночас —  
це так креативно
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