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КУРСИ ВАЛЮТ/БАнКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені національним банком України на 3 липня 2017 року
USD 2602.3367 EUR 2969.7866 RUB 4.3821 / AU 323535.51 AG 4286.05 PT 236812.64 PD 221458.85

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

4 6З 1 липня  
змінились 
екзаменаційні 
питання з Правил 
дорожнього руху

Внаслідок цьогорічних 
заморозків у квітні і травні 
розвиток садівничої галузі 
може уповільнитися 
на кілька років

НА ЧАСІ

5

ПРАВО. Чимало експертів переконані, що зменшувати 
штрафи за невиконання бізнесменами трудового 
законодавства не можна

Працедавцям 
не слід розслаблятися

3

Голова Верховної Ради про твердий намір України 
долучитися в майбутньому до НАТО 

ЦИТАТА ДНЯ

АНДРІЙ ПАРУБІЙ:  
«Ми усвідомлюємо, 

що єдиною силою в світі, 
яка здатна зупинити 

російську агресію, є 
Північноатлантичний 

альянс».

СИТУАЦІЯ

ЦИФРА ДНЯ

10,3 млрд м3 
природного газу видобуто в Україні 

за півроку. Це на 3% більше, 
ніж торік за аналогічний період

УПовНовАжеНиЙ У сПРАвАх 
ЄвРоПеЙського сУДУ з ПРАв 
люДиНи ІвАН лІЩиНА:
«Юридична позиція 
Росії в суді нагадує 
виступ пропагандиста 
Володимира 
Соловйова»
Один із важливих напрямів у боротьбі з агресо-

ром — захист наших інтересів у судах. Зокрема 
в Європейському суді з прав людини, куди наша дер-
жава спрямувала п’ять скарг «Україна проти Росії», 
хоч цей суд розглядає тільки порушення прав люди-
ни в межах Європейської конвенції з прав людини. 
Із жодними іншими питаннями до нього звернутися 
не можна.

На жаль, розгляд справ у цій судовій інституції 
— процес повільний. Грузія подала свій перший по-
зов ще 2006 року, а рішення за ним отримала 2014-го. 
Другий позов Грузії було подано у 2008-му. Він стосу-
вався подій, що відбувалися того самого року, і лише 
цьогоріч має бути засідання суду. Інший приклад — 
справа «Кіпр проти Туреччини», яка стосується ту-
рецького вторгнення на територію Північного Кіпру 
1974-го, отримала рішення лише через 40 років — 
у 2014-му.

Коли можна очікувати на рішення суду щодо укра-
їнських скарг, що роблять для пришвидшення їх роз-
гляду, де і як шукають докази, які б переконали суд-
дів і вони винесли рішення на нашу користь, в екс-
клюзивному інтерв’ю «Урядовому кур’єру» 
розповів уповноважений у справах Європей-
ського суду з прав людини Іван ЛІЩИНА.

Мінрегіон підбив втішні підсумки 
РЕФОРМИ. На стратегічній сесії Мінрегіону спільно з експер-

тами офісів підтримки реформ RST та EDGE підбито підсум-
ки впровадження ключових реформ, за які відповідає міністер-
ство. Зокрема щодо виконання Плану пріоритетних дій уряду 
та Стратегічного плану відомства за ІІ квартал. Про це повідо-
мив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, бу-
дівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

Серед найвагоміших досягнень у реформі децентралізації 
за другий квартал було вказано: розроблення пропозицій що-
до типових моделей ЦНАПів, ФОПів, НОПів та центрів безпе-
ки, ухвалення урядом 15 розпоряджень з формування спромож-
них громад областей стосовно ОТГ, схвалення урядовим коміте-
том законопроекту «Про засади адміністративно-територіально-
го устрою України», ухвалення постанови КМУ про затверджен-
ня розподілу субвенцій на формування інфраструктури ОТГ у 

2017 році, проведення конкурсних відборів ОТГ на створення 51 
ЦНАПу в 19 областях тощо, повідомляє прес-служба урядовця. 

Ухвалено ключові закони у сфері енергоефективності. Зо-
крема №5598 «Про Фонд енергоефективності», №4901 «Про 
комерційний облік послуг з постачання теплової енергії та во-
допостачання», №4941-Д «Про енергетичну ефективність буді-
вель». Фахівці розробляють відповідні підзаконні акти.

У містобудуванні ухвалено важливі законопроекти, спрямо-
вані на дерегуляцію, зокрема №6403 «Про регулювання місто-
будівної діяльності», №4585 «Про внесення змін до ЗУ «Про 
регулювання містобудівної діяльності», виконують рекоменда-
ції на виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю 
на період до 2020 року. Це сприяє поліпшенню умов ведення 
будівельної діяльності та підвищенню місця України в рейтин-
гу Doing Business.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

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

Іллічівський районний суд м. Маріуполя (адреса суду: 87535, 
Донецька обл., м. Маріуполь, пр-т Металургів, 231) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться:

07.07.2017 о 10:30 до Пожидаєва Наталя Валентинiвна 
(останнє відоме місце реєстрації: 87500, Донецька обл.,  
м. Марiуполь, вул. Покришкiна, буд.16,кв.5) справа  
№ 264/5947/16-ц, суддя Мирошниченко Ю. М.

07.07.2017 о 10:00 до Онищук Аркадій Сергійович (останнє 
відоме місце реєстрації: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь,  
вул. Дністровська, буд. 40) справа № 264/2146/17, суддя  
Мирошниченко Ю. М.

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.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивіль-
ну справу за позовною заявою Лук’янчука Руслана Валентинови-
ча до Лук’янчук Валентини Миколаївни, за участю третьої особи, 
що не заявляє самостійних вимог на предмет спору: Лук’янчука 
Романа Валентиновича про визнання права власності на нерухо-
ме майно в порядку спадкування за законом. Третя особа, що не 
заявляє самостійних вимог на предмет спору: Лук’янчук Роман 
Валентинович, останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Горлівка, Микитівський район, вулиця Москаленка, бу-
динок № 19, квартира № 110, викликається на 6 липня 2017 ро-
ку о 10 годині 00 хвилин до Слов’янського міськрайонного суду 
Донецької області (Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, 2), для участі в розгляді справи по суті.

Третій особі пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття третьої особи, повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде розгляну-
та в його відсутність.

Суддя Хаустова Т. А.

Ухвалою Куйбишевського районного суду Запорізької облас-
ті від 20.03.2017 року в справі № 319/85/17 постановлено здій-
снювати спеціальне судове провадження у кримінальному про-
вадженні за обвинуваченням Хілухи В. П. у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 409, ч. 1 ст. 111, ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Суддя Куйбишевського районного суду Запорізької області 
Валігурський Г. Ю. викликає Хілуху Валерія Павловича, який на-
родився 19.01.1991 р. у с. Клубочин Ківерцівського району Во-
линської області, зареєстрований за адресою: вул. Ціолковсько-
го, 48, м. Ківерці Волинської області, до Куйбишевського район-
ного суду Запорізької області за адресою: 71001, Запорізька об-
ласть, смт Більмак, вул. Центральна, 26а (тел. 06147 21358) як 
обвинуваченого для участі у судовому засіданні кримінального 
провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань за № 42016000000001767 від 07.07.2016 року, що відбу-
деться об 11.00 год. 7 липня 2017 року в залі засідань Куйбишев-
ського районного суду Запорізької області.

Вищий адміністративний суд України по-
відомляє Кириченко Ларису Миколаївну, що 
справа № 875/88/16 (А/800/14/17) за позо-
вом Макарівської районної державної адміні-
страції Київської області до Кириченко Лари-
си Миколаївни, третя особа — Державне під-
приємство «Національна енергетична компа-
нія «Укренерго», про примусове відчужен-
ня у державну власність з мотивів суспіль-
ної необхідності частини земельної ділян-
ки, зобов’язання вчинити певні дії буде роз-
глядатися 13 липня 2017 року о 14.00 год. у 
приміщенні Вищого адміністративного су-
ду України за адресою: м. Київ, вул. Москов-
ська, 8, корп. 5, зал №2. Неприбуття сторони 
в судове засідання не перешкоджає судово-
му розгляду справи.

Суддя О. Є. Донець

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів ПАТ «КЛАСИКБАНК»

Номери лотів: Q8224b10263, Q8224b10264, Q8224b10265
Короткий опис активів в лоті Право вимоги за кредитними договорами 93125, 93176 та 1511/1
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

13 липня 2017 року

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

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

Детальна інформація щодо лоту http://torgi.fg.gov.ua:80/136117
http://torgi.fg.gov.ua:80/136118
http://torgi.fg.gov.ua:80/136119

Софіївський районний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 53100, Дніпропетровська обл., смт. Со-
фіївка, вул. Карпенка, 3) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:

07.07.2017 о 10:00 до Рурак Костянтин Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 53121, Дніпропетров-
ська обл., Софіївський р-н, с. Макорти) справа № 193/460/17, суддя Кащук Д. А.

07.07.2017 о 09:00 до Вінарський Андрій Петрович (останнє відоме місце реєстрації: 53100, Дніпропе-
тровська обл., смт Софіївка, вул. Квітнева, буд. 20) справа № 193/454/17, суддя Кащук Д. А.

07.07.2017 о 09:30 до Кошеленко Валерій Іванович (останнє відоме місце реєстрації: 53100, Дніпропе-
тровська обл., смт Софіївка, вул. Першотравнева, буд. 9а) справа № 193/456/17, суддя Кащук Д. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута 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.

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

ТОВ «ОСБП»

Номер лота: № Q82226b9313-№ Q82226b9314
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: 21.07.2017 
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) / 

електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті 
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/14448-21072017-1

ТБ «КМФБ»

Номер лота: № Q82126b9310-№ Q82126b9312
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 21.07.2017 
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) / 

електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті 
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/14413-21072017

ТБ «ІННЕКС»

Номер лота: № Q82026b9006
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 21.07.2017 
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) / 

електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті 
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/14472-21072017-2

Краснолиманський міський суд Донецької обл. 
(адреса суду: 84406, Донецька обл., м. Красний Ли-
ман, вул. Фрунзе, 13) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:

04.07.2017 о 08:15 до Чирва Вячеслав Микола-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 86062, До-
нецька обл., Лимансьий р-н, смт. Ямпіль, вул. Марі-
упольського, буд. 20) справа № 236/1515/17, суддя  
Бікезіна О. В.

05.07.2017 о 08:15 до Лук’янов Євген Григорович 
(останнє відоме місце реєстрації: 84444, Донецька 
обл., Лиманський р-н, с. Торське, вул. Кооперативна, 
буд. 10) справа № 236/1511/17, суддя Бікезіна О. В.

06.07.2017 о 14:30 до Вінніченко Наталія Василів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 84450, Донецька 
обл., Лиманський р-н, с. Дробишеве, вул. Колгоспна, 
буд. 58) справа № 236/1734/17, суддя Бікезіна О. В.

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

З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Білоцерківський міськрайонний суд Київської обл. 
(адреса суду: 09113, Київська обл., м. Біла Церква, 
вул. Турчанінова, 7) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованос-
ті, у судове засідання, яке відбудеться:

07.07.2017 о 08:45 до Слободянюк Олена Юріїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 09100, Київська 
обл., м. Біла Церква, б-р 50 років Перемоги, буд. 105, 
кв. 3) справа № 357/4463/17, суддя Цуранов А. Ю.

07.07.2017 о 09:10 до Якименко Анатолій Олексан-
дрович (останнє відоме місце реєстрації: 09104, Ки-
ївська обл., м. Біла Церква, вул. Шевченка буд. 124, 
кв. 36) справа № 357/4171/17, суддя Цуранов А. Ю.

07.07.2017 о 09:00 до Калачнюк Ігор Михайлович 
(останнє відоме місце реєстрації: 09108, Київська 
обл., м. Біла Церква, вул. Гончара, буд. 18, кв. 61) 
справа № 357/4461/17, суддя Цуранов А. Ю.

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

З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 24 травня 2017 р. № 442 
Київ

Про внесення змін до Положення  
про Державний комітет телебачення  
і радіомовлення України і Положення  

про Міністерство культури України
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення Укра-

їни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 р.  
№ 341 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 66, ст. 1842; 2017 р., № 30, ст. 886), і По-
ложення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 3 вересня 2014 р. № 495 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, 
ст. 2285; 2015 р., № 50, ст. 1619), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 24 травня 2017 р. № 442

ЗМІНИ, 
що вносяться до Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення 

України і Положення про Міністерство культури України
1. У пункті 4 Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 р. 
№ 341:

1) підпункт 12 викласти у такій редакції:
«12) вживає разом з іншими органами державної влади заходів до обмеження до-

ступу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з 
території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, згідно із зако-
нодавством;»;

2) доповнити Положення підпунктами 121—125 такого змісту:
«121) видає (відмовляє у видачі, анулює) дозвіл на ввезення видавничої продукції, 

що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, 
тимчасово окупованої території України;

122) приймає на підставі звернень правоохоронних органів, юридичних та фізич-
них осіб рішення про накладення штрафу за розповсюдження на території України 
видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з тери-
торії держави-агресора, тимчасово окупованої території України, без наявності від-
повідного дозволу;

123) вилучає з обігу видавничу продукцію, що має походження або виготовлена та/
або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України 
та розповсюджується на території України без відповідного дозволу;

124) розробляє та затверджує критерії оцінки видавничої продукції, яка дозволена 
до розповсюдження на території України;

125) веде реєстр видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення 
та розповсюдження на території України, забезпечує його розміщення на своєму офі-
ційному веб-сайті та єдиному державному веб-порталі відкритих даних;»;

3) підпункт 13 виключити;
4) у підпункті 21 після слів «випуск видавничої продукції» доповнити словами 

«(крім книжкової продукції)», а слова «, книговидавничої справи» виключити;
5) у підпункті 30 слова «і книжкових» виключити.
2. У Положенні про Міністерство культури України, затвердженому постановою 

Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 р. № 495:
1) у пункті 4:

доповнити пункт підпунктами 251—257 такого змісту:
«251) встановлює порядок та критерії формування переліку книжкових видань, 

передбачених до випуску за бюджетними програмами випуску книжкової продукції;
252) вживає разом з іншими органами державної влади заходів до:
забезпечення бібліотек сучасною вітчизняною книжковою продукцією, світовою 

літературою в перекладі на українську мову на різних носіях, у тому числі адаптова-
них для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією;

створення умов для функціонування електронних бібліотек, у тому числі аудіок-
ниг, аудіодокументів у спеціальному цифровому форматі для сліпих, осіб з порушен-
нями зору та осіб з дислексією;

запровадження та функціонування дієвої системи електронного книгокористуван-
ня та обігу електронних книг через бібліотеки;

розвитку вітчизняного напряму з формування та впорядкування електронних 
книг, каталогів, баз даних;

розвитку книговидавничої справи та книгорозповсюдження;
253) розробляє заходи з популяризації вітчизняної книговидавничої продукції;
254) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення Укра-

їнським інститутом книги функцій з виконання програм підтримки книговидавничої 
справи;

255) здійснює заходи державної підтримки виробників в окремих галузях діяль-
ності у сферах культури та мистецтв у порядку, передбаченому законом та довго-
строковими національно-культурними державними цільовими програмами;

256) затверджує порядок виконання бюджетної програми випуску книжкової про-
дукції та критерії обрання книжкової продукції, що підтримується відповідно до за-
значеної програми;

257) здійснює інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжна-
родних книжкових виставках, ярмарках, форумах;»;

підпункт 79 виключити;
у підпункті 82 слова «забезпечує надання в установленому порядку ДФС інформа-

ції про ввезення, вивезення та повернення культурних цінностей,» виключити;
абзац п’ятий підпункту 86 і підпункт 107 виключити;
2) у підпункті 2 пункту 5 слова «, на підприємства, в установи та організації, що на-

лежать до сфери його управління, формує кадровий резерв на відповідні посади» за-
мінити словами «та на керівні посади підприємств, установ та організацій, що нале-
жать до сфери його управління»;

3) в абзаці другому пункту 9 слова «та заступника Міністра — керівника апарату» 
замінити словом «Міністра»;

4) у пункті 10:
абзац п’ятий підпункту 3 виключити;
підпункт 5 викласти в такій редакції:
«5) організовує та контролює в межах компетенції виконання Мінкультури Кон-

ституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;»;
у підпункті 10 слова «та заступників Міністра, заступника Міністра — керівни-

ка апарату» замінити словами «і заступників Міністра та звільнення зазначених осіб 
з посади»;

у підпункті 11 слова «заступника Міністра — керівника апарату,» виключити;
у підпункті 12 слова «заступника Міністра — керівника апарату» замінити слова-

ми «державного секретаря Мінкультури»;
підпункт 13 виключити;
підпункт 14 викласти в такій редакції:
«14) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Мін-

культури;»;
підпункт 15 виключити;
підпункти 16 і 17 викласти в такій редакції:
«16) вносить подання щодо представлення в установленому порядку працівників 

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінкультури, 
до відзначення державними нагородами;

17) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, що 
належать до сфери управляння Мінкультури, затверджує їх положення (статути), 
здійснює у межах своїх повноважень інші функції з управління об’єктами держав-
ної власності;»;

5) доповнити Положення пунктами 101—103 такого змісту:
«101. Повноваження керівника державної служби в Мінкультури здійснює держав-

ний секретар Мінкультури.
Державний секретар Мінкультури є вищою посадовою особою з числа державних 

службовців Мінкультури. Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністру.
Державний секретар Мінкультури призначається на посаду Кабінетом Міністрів 

України за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної служби строком на 
п’ять років з правом повторного призначення.

102. Державний секретар Мінкультури відповідно до покладених на нього завдань:
1) організовує роботу апарату Мінкультури;
2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Мінкультури та по-

дає їх на розгляд Міністру;
3) організовує та контролює виконання апаратом Мінкультури Конституції та за-

конів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінкуль-
тури та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх ви-
конання;

4) готує та подає Міністрові для затвердження плани роботи Мінкультури, звітує 
про їх виконання;

5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контр-
оль за її збереженням в апараті Мінкультури;

6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від 
державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій в Україні та за її межами без-
оплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики — 
статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на Мінкультури за-
вдань;

7) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодав-
ством про державну службу, державних службовців апарату Мінкультури, присвоює 
їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнен-
ня до дисциплінарної відповідальності;

8) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодав-
ством про працю, працівників апарату Мінкультури, приймає рішення щодо їх заохо-
чення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посаду та звіль-
нення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та 
Севастопольської міських держадміністрацій;

10) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ та 
організацій, що належать до сфери управління Мінкультури;

11) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників державних підпри-
ємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінкультури;

12) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки 
та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Мінкультури;

13) представляє Мінкультури як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;
14) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові для виконання 

державними службовцями та іншими працівниками Мінкультури доручення;
15) видає з питань, що належать до його повноважень, накази організаційно-роз-

порядчого характеру та контролює їх виконання;
16) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних 

службовців та інших працівників апарату Мінкультури до відзначення державними 
нагородами України;

17) призначає на посаду та звільняє з посади працівників патронатної служби Мі-
ністра за його поданням, а також у зв’язку із звільненням Міністра.

103. На час відсутності державного секретаря Мінкультури чи неможливості здій-
снення ним своїх повноважень з інших причин його обов’язки виконує один із керів-
ників самостійних структурних підрозділів апарату Мінкультури відповідно до наказу 
державного секретаря Мінкультури.»;

6) в абзаці третьому пункту 12 слова «заступник Міністра — керівник апарату» за-
мінити словами «державний секретар Мінкультури».
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оголошення

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

Державне агентство резерву України оголошує аукціон  
з реалізації стрічки вимірювальної, радіокомпонентів, радіо-
ламп, кабельно-провідникової продукції, електровакуумних 
виробів, апаратури та обладнання, плівки магнітної.

Аукціон відбудеться 27 липня 2017 р. о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення 

аукціону: Горошко І. Я. (235-17-42), Шкляр Л. П. (234-32-28).
Детальна інформація про умови проведення аукціону 

розміщена на офіційному веб-сайті Держрезерву України – 
www.gosrezerv.gov.ua.

Кулибаба Олександр Іванович викликається в судове засідання 
на 10 серпня 2017 року о 09.00 годині до Васильківського районно-
го суду Дніпропетровської області, як відповідач по цивільній спра-
ві №172/391/17 за позовом Пуздренко Галини Іванівни до Кулибаби 
Олександра Івановича про визнання особи такою, що втратила право 
користування житловим приміщенням.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа буде розгля-
нута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та постановле-
не заочне рішення.

Судове засідання буде проходити в приміщенні суду за адресою: 
сел. Васильківка, вул. Спортивна (Комсомольська), 23 Дніпропетров-
ської області.

Суддя Філіппов Є. Є.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну 
справу № 2/243/2893/2017 за позовом ПАТ «Державний ощадний 
банк України» до Губіної Нелі Володимирівни про стягнення забор-
гованості. Відповідачка Губіна Неля Володимирівна, останнє відоме 
місце мешкання якої: м. Горлівка, вул. Казарцева, будинок 9, кварти-
ра 117, викликається до суду на 20 липня 2017 року об 11 годині 30 
хвилин, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позо-
ву та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за її від-
сутністю.

Суддя М. О. Гусинський

Втрачений 

судновий білет 

на мотокатер «ЛС-4» 

з бортовим номером 

«УНА-6000», який належить 

Сарахману Роману 

Володимировичу, 

вважати недійсним.

Святошинський районний суд м. Києва викликає до суду як від-
повідачів: Дем’янчука Олексія Івановича, Дем’янчук Надію Петрів-
ну, Дем’янчука Максима Олексійовича, останнє відоме місце прожи-
вання осіб: м. Київ, вул. Уборевича Командарма, 17, кв. 154, по зая-
ві №№ 2зз/759/25/17; 759/2432/17 за заявою представника ТОВ «Кей-
Колект» – Черепаніна І. М. про скасування заходів забезпечення позову 
у справі 2-694/09 за позовом Дем’янчука О. І. до Дем’янчук Н. П., тре-
тя особа: Дем’янчук М. О., про визнання права власності на 1/2 час-
тини нерухомого майна.

Судове засідання призначено на 16.08.2017 р. о 12.30 год. у примі-
щенні Святошинського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, 
вул. Жилянська, 142, зал № 4.

Суддя Петренко Н. О.

Оболонський районний суд м. Києва викликає як відповідачів: 
Єнюковича Олексія Валентиновича та Маринчака Максима Кос-
тянтиновича по цивільній справі № 2/756/2774/17 за позовом Іль-
вицької Олександри Миколаївни до Маринчака Максима Костян-
тиновича, Єнюковича Олексія Валентиновича, приватного нота-
ріуса Київського міського нотаріального округу Макарової Оль-
ги Петрівни про визнання договору купівлі-продажу квартири не-
дійсним, розгляд якої призначено на 20.11.2017 о 16.00 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. №18, суддя  
Васалатій К. А.

У разі неявки, справу буде розглянуто у відсутності відпові-
дачів.

Ухвалою Бердянського міськрайонного суду Запорізької 
області від 9 березня 2017 року відкрито провадження по 
спеціальному досудовому розслідуванню за обвинувачен-
ням Варвашені Тетяни Миколаївни у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України та 
призначене підготовче судове засідання.

До суду як обвинувачена викликається Варвашеня Тетя-
на Миколаївна. Підготовче судове засідання відбудеться 10 
серпня 2017 року об 11 годині 00 хвилин у приміщенні Бер-
дянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64.

Суддя Богомолова Л. В.

Втрачений  
судновий білет  

для прогулянкових  
суден, виданий на судно 
«Каюк» № 115 з реєстра-

ційним бортовим номером 
БРД-0052-К, власник  

Шевченко Артем Петрович, 
вважати недійсним.

Розгляд цивільної справи №127/11913/17 за позовом 

Мартинюк Людмили Анатоліївни до відповідача Туменка Ва-

силя Анатолійовича про розірвання шлюбу призначено на 12 

липня 2017 року о 9 годині. Розгляд справи відбудеться у 

Вінницькому міському суді Вінницької області за адресою:  

м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, каб. №3. Явка відповіда-

ча обов’язкова.

Суддя А. С. Бар’як

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає відповідача Ло-
зу Володимира Андрійовича по цивільній справі № 592/5747/17, 
провадження 2/592/1618/17 у судове засідання для розгляду ци-
вільної справи за позовом Полозової Світлани Віталіївни до Ло-
зи Володимира Андрійовича про розірвання договорів купівлі-
продажу з розстрочкою платежу. Розгляд справи відбудеться 
о 09.00 годині 17 липня 2017 року в приміщенні Ковпаківсько-
го райсуду м. Суми за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, 
зал судового засідання № 7.

В разі неявки відповідача Лози Володимира Андрійовича спра-
ва буде розглянута у його відсутність. 

Суддя Л. М. Труханова

Апеляційним судом Донецької області (87500, м. Маріуполь,  
пр. Миру, 1А) розглядається апеляційна скарга Коновалової Валенти-
ни Михайлівни на заочне рішення Приморського районного суду міс-
та Маріуполя Донецької області від 1 червня 2017 року по справі за 
позовом Коновалової Валентини Михайлівни до Коновалова Григорія 
Івановича про визнання права особистої приватної власності.

Відповідач Коновалов Григорій Іванович викликається до суду на 
19 липня 2017 року о 8 годині 45 хвилин, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута у його відсут-
ність. 

Суддя Попова С. А.

Білокуракинський районний 
суд Луганської області повідо-
мляє, що 14.06.2017 року було 
винесено заочне рішення по ци-
вільній справі № 409/882/17 за 
позовною заявою Гупал Світла-
ни Григоріївни до Гупала Олек-
сандра Олександровича про 
стягнення аліментів, яким позо-
вні вимоги задоволено у повно-
му обсязі.

Суддя Максименко О. Ю.

В провадженні Ірпінського міського суду Київської області перебу-

ває цивільна справа за позовом Кольги Олександра Олександровича 

до Кольги Володимира Миколайовича про визнання особи такою, що 

втратила право користування житловим приміщенням.

Суд викликає на 11.07.2017 року о 14.30 год. Кольга Володимира 

Миколайовича як відповідача по справі. Явка обов’язкова.

Суддя С. І. Оладько

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. 
Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу № 2/243/2471/2017 за по-
зовом Журавльова Анатолія Миколайовича до Ахадова Фаріда Налік огли про 
визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщен-
ням. Відповідач Ахадов Фарід Налік огли, останнє відоме місце мешкання якого:  
м. Слов’янськ, вул. Донська, будинок 8, квартира 4, викликається до суду на 28 
липня 2017 року о 13 годині 00 хвилин, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У 
випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інак-
ше справа буде розглянута за його відсутністю.

Суддя М. О. Гусинський

Судове засідання в порядку спеціального судового провадження по 
кримінальному провадженню відносно Полторацької Ірини Іванівни, 
яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України відбудеть-
ся о 14.00 годині 7 серпня 2017 року в приміщенні Бердянського місь-
крайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. 
Консульська, 64, зал 303.

До суду як обвинувачена на 7 серпня 2017 року о 14.00 год. виклика-
ється Полторацька Ірина Іванівна.

Суддя Троценко Т. А.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області (Миколаїв-
ська область, м. Вознесенськ, вул. Кібрика, 11) викликає Галактіонова 
Валерія Івановича, реєстрація місця проживання і останнє місце прожи-
вання якого: м. Вознесенськ Миколаївської області, вул. Омеляновича-
Павленка (раніше Чапаєва), 81, як відповідача в судове засідання, яке 
відбудеться 10 липня 2017 року об 11.00 год. по справі за позовом Ко-
вальова Олександра Григоровича про визнання особи такою, що втра-
тила право користуванням житловим будинком.

Суддя Старжинська О. Є.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької об-
ласті знаходиться обвинувальний акт у кримінальному провадженні 
відносно Маманазарова Ігоря Алімовича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Як обвинувачений викликається Маманазаров Ігор Алімович, 
22.05.1964 р.н., у підготовче судове засідання, яке призначено на 13 
год. 00 хв. 10 серпня 2017 року та відбудеться в приміщенні Бердян-
ського міськрайонного суду Запорізької області за адресою: вул. Кон-
сульська, 64, м. Бердянськ, Запорізька область. 

Суддя Морока С. М.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької об-
ласті знаходиться обвинувальний акт у кримінальному провадженні 
відносно Мартиненка В’ячеслава Віталійовича, у вчиненні кримінально-
го правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Як обвинувачений викликається Мартиненко В’ячеслав Віталійович, 
28.02.1991 року народження, у судове засідання, яке призначено на 14 
год. 00 хв. 10 серпня 2017 року та відбудеться в приміщенні Бердян-
ського міськрайонного суду за адресою: вул. Консульська, 64, м. Бер-
дянськ, Запорізька область.

Суддя Морока С. М.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Сокола Віктора Степанови-
ча, 18.10.1961 року народження, для розгляду кри-
мінального провадження, внесеного 11.11.2016 р. до 
ЄРДР за № 42016000000003326 відносно Сокола Ві-
ктора Степановича, обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та пові-
домляє, що підготовче судове засідання та розгляд 
клопотання про здійснення спеціального судового 
провадження відбудеться 24.07.2017 р. о 10.00 год. 
у приміщенні Святошинського районного суду міс-
та Києва за адресою: 01032, м. Київ-32, вул. Жилян-
ська, 142. 

Суддя Ясельський A. M.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-

ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

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 о 16 годи-
ні 00 хвилин 24 липня 2017 року.

Явка до суду обов’язкова. 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. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування оголошення, обвинувачена вважа-
ється належним чином ознайомлена з його змістом.

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає обвинувачену Авраміді Тетяну Станіславівну, 
03.06.1972 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, АР 
Крим) у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться о 16 годині 00 хви-
лин 24 липня 2017 року.

Явка до суду обов’язкова. 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. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування оголошення, обвинувачена вважа-
ється належним чином ознайомлена з його змістом.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Нахлупіна Віталія Германови-
ча, 19.04.1966 року народження, для розгляду кри-
мінального провадження, внесеного 22.08.2016 р. до 
ЄРДР за № 42016010000000184 відносно Нахлупі-
на Віталія Германовича, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та 
повідомляє, що підготовче судове засідання та роз-
гляд клопотання про здійснення спеціального судо-
вого провадження відбудеться 24.07.2017 р. о 10.30 
год. у приміщенні Святошинського районного суду 
міста Києва за адресою: 01032, м. Київ-32, вул. Жи-
лянська, 142.

Суддя Ясельський A. M.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-

ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Печерський районний суд м. Києва у зв’язку з судовим розглядом цивільної справи за позо-
вом Жукової Галини Анатоліївни до Публічного акціонерного товариства «Банк Камбіо», Гор-
банської Олени Сергіївни, Карлової Раїси Федорівни, Патерика Володимира Володимирови-
ча, Терехової Олени Володимирівни, Сідоренкової Жанни Григорівни, Нодзельської Ніни Гри-
горівни про визнання дій неправомірними та витребування майна (грошових коштів) із чужо-
го незаконного володіння.

Печерський районний суд м. Києва викликає Горбанську Олену Сергіївну, Карлову Раїсу 
Федорівну, Патерика Володимира Володимировича, Терехову Олену Володимирівну, Сідорен-
кову Жанну Григорівну, Нодзельську Ніну Григорівну як відповідачів у судове засідання по ци-
вільній справі за позовом Жукової Галини Анатоліївни до Публічного акціонерного товариства 
«Банк Камбіо», Горбанської Олени Сергіївни, Карлової Раїси Федорівни, Патерика Володимира 
Володимировича, Терехової Олени Володимирівни, Сідоренкової Жанни Григорівни, Нодзель-
ської Ніни Григорівни про визнання дій неправомірними та витребування майна (грошових ко-
штів) із чужого незаконного володіння, яке відбудеться 28 серпня 2017 року о 15 год. 30 хв. за 
адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-а, каб. 12.

Суддя Л. І. Цокол

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області 
сповіщає, що 07.08.2017 року о 09.00 годині в приміщенні Новомосков-
ського міськрайонного суду Дніпропетровської області (м. Новомос-
ковськ, пров. Козацький, 8) під головуванням судді Городецького Д. І. 
відбудеться розгляд цивільної справи №183/1100/17 за позовом, уточ-
нюючим позовом Чорної Ольги Миколаївни в інтересах неповнолітньої 
Чорної Владислави В’ячеславівни до Сир’єва Олександра Олександро-
вича, треті особи: приватний нотаріус Дніпровського міського нотарі-
ального округу Піонтковська Олена Олегівна, Служба у справах дітей 
Новомосковської районної державної адміністрації про визнання пра-
ва власності в порядку спадкування за законом та скасування свідоцтва 
про право на спадщину за законом.

Як відповідач судом викликається Сир’єв Олександр Олександрович, 
місце проживання якого суду невідомо.

Чернігівський районний суд в порядку частини 9 статті 74 ЦПК України викликає в су-
дове засідання на 09 годину 00 хвилин 25 липня 2017 року відповідача: Фараджзада Аг-
шин Ілтіфат Огли, останнє відоме місце реєстрації за адресою: вул. Садова, буд. 11, смт 
Михайло-Коцюбинське Чернігівського району Чернігівської області, по цивільній справі 
за позовом Степанюк Олени Олександрівни до Фараджзада Агшин Ілтіфат Огли, третя 
особа: Орган опіки та піклування Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівсько-
го району Чернігівської області, Орган опіки та піклування Чернігівської райдержадміні-
страції, про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: вул. Хлібопекарська, 4, 
м. Чернігів Чернігівської області.

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголошення про виклик, відповідач 
вважається повідомленим про час та місце розгляду справи, тому у випадку відсутнос-
ті відомостей про причини неявки Фараджзада Агшин Ілтіфат Огли, вважати відповіда-
ча повідомленим належним чином, або причину неявки буде визнано судом неповаж-
ною, справу буде розглянуто без його участі на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Л. В. Хоменко

Жовтневий районний суд м. Маріуполя (адреса суду: 87520, Донецька обл.,  
м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться   
07.07.2017 о 09:00 до Істамов Віталій Сергійович (останнє відоме місце реєстрації: 
87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кірова, буд. 23) справа № 263/6604/17, 
суддя Киян Д. В.

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

Сосницький районний суд Чернігівської обл. (адреса суду: 16100, Чернігівська 
обл., м. Сосниця, вул. Чернігівська, 54) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 07.07.2017 о 08:30 до Чебан Олександр Олексійович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 16100, Чернігівська обл., смт Сосниця, вул. Троїцька, буд. 19, кв. 2) спра-
ва № 745/330/17, суддя Смаль І. А.

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

Біловодський районний суд Луганської області викликає відповіда-
чку у цивільній справі за позовом Кучмійова Миколи Миколайовича до 
Кучмійової Марини Геннадіївни (21.12.1985 р.н., с. Шарапкіно, м. До-
вжанськ Луганської області) про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться о 10 годині 00 хвилин 6 липня 2017 ро-
ку в приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

Фастівський міськрайонний суд Київської обл. (адреса суду: 08500, Київська 
обл., м. Фастів, вул. Радянська, 25) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться   
05.07.2017 о 09:15 до Мерленко Людмила Миколаївна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 08540, Київська обл., Фастівський р-н, с. Велика Снітинка, вул. Трудова, 
буд. 4, кв. 9) справа № 381/1536/17, суддя Ковалевська Л. М.

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

Нововоронцовський районний суд Херсонської обл. (адреса суду: 74200,  
Херсонська обл., смт Нововоронцовка, вул. Тітова, буд. 2/а) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться 07.07.2017 о 15:00 до Шуляр Олександра Олександрівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 74200, Херсонська обл., смт Нововоронцовка, 
вул. Леніна, буд. 21, кв. 6) справа № 660/460/17, суддя Каневський В. О.

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

Арцизький районний суд Одеської області викликає Дорошенко Ганну Мико-
лаївну (зареєстровану за адресою: вул. Інтернаціональна, буд. 4, кв. 58, м. Арциз 
Одеської області), як відповідачку по цивільній справі № 492/1356/16-ц за позо-
вом Бокій Оксани Євгеніївни до Бокія Володимира Володимировича, Дорошенко 
Ганни Миколаївни про визнання угоди дійсною та визнання права спільної влас-
ності на майно набуте під час шлюбу. Розгляд справи призначено на 05.07.2017 
року о 09.00 годині в залі № 2 Арцизького районного суду Одеської області за 
адресою: вул. Соборна, буд. №29, м. Арциз Одеської області, суддя Крутова О. М., 
тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідачки в судове засідання, або неповідомлення про причи-
ну неявки, справа буде розглянута в її відсутність за наявними в ній матеріалами.
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Хмельницька +9  +14 +20  +25 Донецька +9  +14 +21  +26
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Вінницька +9  +14 +20  +25 Київ +12  +14 +21  +23

Укргiдрометцентр

ФОТОФАКТ

Балтійські канікули 
для уманців

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ДИТЯЧЕ ЛІТО. Дванадцятеро дітей пільгових категорій з Умані, зо-
крема учасників АТО, на запрошення мера самоуправління міста-по-
братима Радвілішкіс спільно з литовськими школярами оздоровлю-
валися в літньому таборі Supermen 2017, який організувала місцева 
школа ім. «Гражини». Програма перебування була надзвичайно різ-
номанітною й цікавою. Школярі відвідали сейм Литовської Республі-
ки, Бурбіський маєток, розташований неподалік озера Рубікяй, музей 
бурштину. Особливо запам’яталася подорож до курортного міста Па-
ланга, що на березі  Балтійського моря. 

Перебуваючи на базі туризму і спорту «Наполеонас» поблизу міста 
Шауляй, діти з України нарівні з дітьми з Литви брали активну участь у 
різноманітних фізкультурно-спортивних заходах, змаганнях, інтелек-
туальних іграх, під час яких знайомилися з культурою Литви, випро-
бовували себе в навичках володіння англійською мовою та мистецтві.

Про враження про відпочинок школярі  розповіли на зустрічі з 
Уманським міським головою  Олександром Цебрієм.  «Дуже приєм-
но, що разом з відпочинком у місцевих  таборах наші діти мають змо-
гу оздоровлюватися й за кордоном. Щиро вдячний меру міста Радві-
лішкіс за організоване змістовне дозвілля наших школярів, — підсу-
мував почуте Олександр Цебрій.

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ДУХОВНЕ БАГАТСТВО. Не-
щодавно в експозиції Націо-
нального будинку органної та 
камерної музики України в Києві 
з’явився новий унікальний екс-
понат — скрипка роботи май-
стра Анатолія Лємана, виготов-
лена 1908 року. Завдяки пиль-
ності і професіоналізму сум-
ських правоохоронців вона посі-

ла належне їй місце в культурно-
мистецькій історії України.

Свого часу митники і прикор-
донники виявили цей музич-
ний інструмент в одного з ділків, 
який намагався вивезти скрипку 
за кордон. Згодом фахівці вста-
новили її культурно-мистецьку 
цінність і за рішенням суду ін-
струмент передано державі.

Урочиста передача відбу-
лася у Сумському обласному 
краєзнавчому музеї за участі 

представників Зарічного відді-
лу державної виконавчої служ-
би м. Суми Головного терито-
ріального управління юстиції у 
Сумській області та   автори-
тетних  гостей, серед яких на-
родний артист України, лауре-
ат Державної премії ім. Тара-
са Шевченка, перша скрипка 
заслуженого ансамблю-квар-
тету ім. М.В. Лисенка, профе-
сор Анатолій Баженов та на-
чальник дільниці Державної ко-

лекції музичних (смичкових) ін-
струментів, заслужений праців-
ник культури України, доцент 
Богдан Фесюк. 

Як зазначив директор Сум-
ського музею заслужений пра-
цівник культури Владислав Те-
рентьєв, такі скрипкові рарите-
ти належать до європейських і 
світових шедеврів. Тож право-
охоронці Сумщини виявилися на 
професійній висоті, врятувавши 
скрипку. 

Раритетна  скрипка залишилася в Україні

Канал фальсифікату 
перекрили 

Олена ОСОБОВА, 
«Урядовий кур’єр»

ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ! Ділка, який налагодив канал незакон-
ного збуту в зоні АТО фальсифікованих алкогольних напоїв, співро-
бітники Служби безпеки України спільно з працівниками Державної 
фіскальної служби затримали на території недержавної компанії екс-
прес-доставки. Житель Старобільська щойно отримав поштовим від-
правленням 800 літрів спирту. За інформацією оперативників, такі по-
силки він одержував систематично. Потім розводив спирт водою і 
продавав сурогат місцевим. 

Як повідомляє прес-служба управління СБУ в Луганській області, 
ступінь небезпеки для здоров’я споживачів спиртовмісної рідини, яку 
ділок продавав громадянам, має визначити експертиза. 

ЛЮДИНА-ЛЕГЕНДА. Віднині один із теплоходів, який курсу-
ватиме Дніпром, називатиметься на честь головнокомандувача 
Української повстанської армії Романа Шухевича. У день 110-річ-
чя талановитого ватажка і політика на столичному річковому вок-
залі відбулися урочистості, під час яких презентували нове суд-
но. «Це лише один із перших символів, які нестимуть дніпровськи-
ми хвилями ім’я генерал-хорунжого в безсмертя», — наголосив мі-
ністр інфраструктури Володимир Омелян.

На церемонії був присутній і син головнокомандувача УПА Юрій 
Шухевич. «Так сталося, що ми, українці, протягом багатьох років по-
клонялися чужим ідолам, чужим героям, але забували своїх. Маю-
чи багато можливостей, талантів, Роман Шухевич міг бути музикан-
том, спортсменом, та  все життя, починаючи з юнацтва, він присвя-
тив боротьбі за Україну, став головним командиром УПА, став Голо-
вою Секретаріату Української Визвольної Ради, тобто Головою уря-
ду воюючої України, очолював ОУН. На тих постах він працював, ро-
бив все в ім’я майбутнього України. Хоча знав, що йому доведеться 
скласти голову в цій боротьбі», — зазначив  Юрій Шухевич.

До речі, і проспект Романа Шухевича в Києві тепер у законі.  Як 
повідомив міністр культури Євген Нищук, 30 червня суд відхилив по-
зов прокремлівських громадських організацій про скасування пере-
йменування колишнього проспекту Ватутіна.

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ГУРТОМ ДО ПЕРЕМОГИ. 
Збірна України підкорила Супер-
лігу командного чемпіонату Євро-
пи на змаганнях у Таллінні. Най-
більший внесок у загальний успіх 
зробили вісімнадцятирічна Аліна 
Шух, яка в індивідуальному залі-
ку виграла змагання семиборок 
з новим юніорським рекордом 
України, та досвідчений Олексій 
Касьянов, який став другим з де-
сятиборства.

Українська команда впродовж 
майже всього турніру трималася 
другою, слідом за естонцями, про-
те у завершальних видах зуміла 
випередити господарів змагань і 
вибороти  перемогу з 40085 очка-
ми, інформує прес-служба ФЛАУ.

Щодо інших особистих резуль-
татів, то Дарина Слобода посіла 
12-те місце (5484 очки). У другий 
день вона стрибнула у довжину на 
5,47 м, метнула спис на 36,12 м і 
виграла завершальні 800 метрів 
(2.11,93 хв.).

Римма Гордієнко стала 13-ю 
(5474 очки: довжина — 5,98 м, 

спис — 34,75 м, 800 м — 2.29,55 
хв.). Ася Бардіс посіла 23-тє міс-
це (5098 очок: довжина — 5,68 м, 
спис — 26,94 м, 800 м — 2.17,39 
хв. (особистий рекорд).

Олексій Касьянов навпаки лі-
дирував після семи видів, проте 
метання списа внесло певні ко-
рективи. На заключні 1500 ме-
трів Касьянов виходив другим, а  
його товариш по команді Василь 

Іваницький — четвертим. Ці місця 
наші спортсмени за собою збере-
гли. Тож за сумою десятиборства 
Олексій Касьянов набрав 7958 
очок. Більше лише в естонця Яне-
ка Оіглане (8170).

Другий день командного чем-
піонату Європи з багатоборства 
Олексій почав з перемоги з бігу 
на 110 метрів з бар’єрами (13,98 
с.), метнув диск на 41,42 м, стриб-

нув з жердиною на 4,60 м, метнув 
спис на 49,93 м і пробіг 1500 ме-
трів за 4.36,83 хв.

Василь Іваницький встановив 
особистий рекорд, набравши за 
сумою семиборства 7801 очко. У 
другий день він показав такі ре-
зультати по видах: 110 м з/б — 
14,62 с., диск — 40,48 м, жерди-
на — 4,60 м, спис — 58,44 м і ще 
один особистий рекорд показав 
у бігу на 1500 метрів — 4.32,26 
хв.

Під знаком особистих рекордів 
другий день провів і Руслан Ма-
логловець. Саме з них він почав, 
подолавши 110 м з/б за 14,70 с. 
Ними і закінчив, метнувши спис 
на рекордні 45,28 м і подолавши 
найшвидше у кар’єрі 1500 метрів 
(4.39,14 хв.).

Без рекордів залишилися лише 
метання диска (38,69 м) і стриб-
ки з жердиною (4,30 м). З сумою 
7160 очок він 14-й.

Валентин Олійник посів 18-
те місце (6817 очок: 110 м з/б 
—15,73 с., диск — 36,68 м, жер-
дина — 4,40 м (повторення осо-
бистого рекорду), спис — 44,23 м, 
1500 м — 4.49,12 хв.).

Учора українську збірну урочисто зустрічали в аеропорту 
«Бориспіль»

Наші багатоборці виграли командний 
чемпіонат Європи
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