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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 4 липня 2017 року
USD 2599.4486   EUR 2955.3131  RUB 4.4081  / AU 319537.22   AG 4283.89   PT 239669.16   PD 218613.63

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

СЕРЕДА, 5 ЛИПНЯ 2017 РОКУ №122 (5991)

ЦИФРА ДНЯ

Аграрії б’ють рекорди 
ЕКСПОРТ. У 2016—2017 маркетинговому році (липень 2016-

го — червень 2017-го) вітчизняні аграрії, за попередніми оцін-
ками, експортували 43,8 мільйона тонн зернових, що є
рекордом за всю історію незалежності держави. Ресурс для
цього створив зокрема рекордний урожай попереднього року
— 66 мільйонів тонн.

Як повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики і
продовольства, наші сільгоспвиробники експортували й рекор-
дний обсяг борошна — 369,4 тисячі тонн. Це свідчить про по-
ступову переорієнтацію експортерів на постачання продукції з
вищою доданою вартістю.

Стимулювання виробництва продукції з доданою вартістю,
повідомляє УНІАН, дасть змогу збільшити обсяг валютної ви-
ручки і нівелювати ризики, властиві сировинному експорту, як,
наприклад, залежність від коливань світових цін на сільгосппро-
дукцію.

Невдовзі у відомстві обіцяють оприлюднити й попередні ре-
зультати експорту маркетингового року сільгоспкультур.

ЦИТАТА ДНЯ

Паоло аллі: «Є дуже великий
прогрес, і ми впевнені,

що Україна зможе
стати членом НАТО. 

І ми як
Парламентська

асамблея
підтримуватимемо

її у цьому».
Голова Парламентської асамблеї НАТО про увагу 
до нашої країни, якої вона нині потребує як ніколи
раніше
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ЗАПОВІДНЕ. Кожен другий заказник Київщини перетворено 
на вирубку або звалище сміття

394,871 млрд грн 
доходів отримав держбюджет 

у січні — червні, що на 13,1% більше 
від бюджетного розпису на цей період

Об’єктам приватизації оголошено розподіл
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр планує вивести конкуренцію за державні активи 
на глобальний рівень та перейти до ринкового ціноутворення

Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»

Першої середи липня урядов-
ці говорили на загальновідо-

мі теми. Всі погодилися зі
словами Прем’єр-міністра Воло-

димира Гройсмана щодо потреби
зробити країну успішною. Він,
щоправда, вніс корективи, пояс-
нивши, що не все залежить від
глави уряду. Саме тому КМУ по-
кладає особливі надії на останній
пленарний тиждень сесії Вер-

ховної Ради — згідно з кален-
дарним графіком, народні депу-
тати мають піти на літні
канікули після 14 липня. А на по-
рядку денному ще чимало важ-
ливих для розвитку країни
питань. Серед таких ухвалення

пенсійної реформи як можли-
вість підвищити пенсії для 9 мі-
льйонів літніх громадян з 1
жовтня.

Глава уряду уточнив, що пакет
«законопроектів з пріоритетних
реформ» підготувала професійна

урядова команда. Їй допомагали
представники експертного сере-
довища й міжнародні партнери
України. Очікують, що та-
ка законодавча база пози-
тивно вплине на розвиток
держави. 2
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СИТУАЦІЯ

Міська рада Тисмениці
може слугувати полігоном
для вивчення причин
анемії місцевого
самоврядування5

ЗНАЙШЛИ ВИХІД! 

У центрі ресоціалізації, 
що на Миколаївщині,
повертають у соціум
тих, хто сам 
не в змозі

Як зберегти
найціннішу природу
Як зберегти
найціннішу природу
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документи

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

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить біржовий аукціон № 69СГ-УЕБ з продажу скрапленого газу  

для внутрішнього ринку
Аукціон відбудеться 12 липня 2017 року о 13:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.

АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ (ДСТУ 4047-2001, ДСТУ 27578-87) загальним обсягом 7 900,000 т, 

ресурс липня-серпня  2017 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція № 1: 20 лотів, об-
сяг 1 лота – 40 т, заг.обсяг –  800 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  14 390,20 грн. в т.ч. ПДВ. 
Газ вуглеводневий скраплений для автомобільного транспорту марки ПБА (відповідає вимогам ДСТУ 27578-87) виробни-
цтва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (ТЦСК Базилівщина): Позиція № 2: 40 лотів, обсяг 1 лота – 
40 т, заг.обсяг – 1600 т, транспортування залізницею/автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  14 351,50 грн. в т.ч. ПДВ. 
Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ(відповідає вимогам ДСТУ 4047-
2001) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (Яблунівське ВПГ): Позиція № 3: 120 лотів, обсяг 
1 лота – 40 т, заг.обсяг – 4800 т, транспортування залізницею/автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  14 451,94 грн. в 
т.ч. ПДВ. Газ скраплений БТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та га-
зового конденсату (ШВПГКН): Позиція № 4: 15 лотів, обсяг 1 лота – 40 т, заг.обсяг – 600 т, транспортування автотранспор-
том. Стартова ціна за 1 тонну –  14 260,21 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побуто-
вого споживання марки СПБТ(відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва Юліївського ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагаз-
видобування»: Позиція № 5: 5 лотів, обсяг 1 лота – 20 т, заг.обсяг – 100 т, транспортування залізницею/автотранспортом. 
Стартова ціна за 1 тонну –  14 390,85 грн. в т.ч. ПДВ.   Термін відвантаження – 13.07.2017 р. – 11.08.2017 р.  За результатами 
аукціону переможці і продавець укладають двосторонні договори купівлі-продажу. Постачання  скрапленого газу  здійсню-
ється у липні-серпні 2017 року на умовах EXW франко-завод. Покупець самостійно забезпечує та оплачує послуги по нали-
ву та  транспортуванню скрапленого газу. Покупці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 % вартос-
ті заявленого обсягу закупівлі на один з рахунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком 
копію платіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску; 3) документ, що посвідчує уповноважену особу 
покупця та його повноваження. Прийом документів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8 та закін-
чується 11.07.2017 року о 18.00 год. Рахунки біржі: 1) № 26006500211904 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код 
ЄДРПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум Банк», МФО 380689, код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціо-
ні покупці повинні укласти з біржею договори про надання послуг та надати відповідні документи, згідно Регламенту орга-
нізації та проведення біржових аукціонів з продажу скрапленого газу на внутрішньому ринку. Додаткову інформацію мож-
на отримати за місцезнаходженням ТБ «Українська енергетична біржа»: м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8 тел. +38 (044) 
234-79-90, 591-11-77. е-mail: auction@ueex.com.ua, та на сайті www.ueex.com.ua. Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., 
крім святкових та вихідних днів.

ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» повідомляє:
з 10.07.2017 р. по 24.07.2017 р. у Дніпровсько-

му та Дарницькому районах в зоні теплопостачан-
ня ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» будуть проводить-
ся гідравлічні випробування тепломережі КП «КИЇВ-
ТЕПЛОЕНЕРГО» на її щільність, на цей період послу-
га гарячого водопостачання буде відсутня. У разі ви-
явлення витоків води просимо повідомляти за теле-
фонами: 559-13-33; 292-91-14; 292-91-16; 291-67-
65; 291-09-55; 291-67-55.

Адміністрація ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»

Заріцька Надія Миколаївна, останнє відоме місце реєстра-
ції за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 21/3, кв. 14 не-
обхідно 07 липня 2017 року з’явитись на 08 год. 30 хв. до 
Дарницького районного суду м. Києва, за адресою: м. Ки-
їв, вул. Кошиця, 5-А, каб. 209 для участі у судовому засідан-
ні по цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою 
відповідальністю «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» до Заріцької На-
дії Миколаївни про стягнення заборгованості, під головуван-
ням судді Кириченко Н. О.

У разі неявки до суду, справу буде розглянуто по суті за 
наявними у справі матеріалами в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК 
України.

У випадку неявки відповідач зобов’язаний повідомити суд 
про причини своєї неявки.

Втрачені свідоцтва про право власності на нерухо-
ме майно, а саме: машиномісце №77, яке знаходить-
ся за адресою: м. Донецьк, бульвар Пушкіна, 18б, се-
рія та номер САС №312154 від 28.05.2013 р., індек-
сний номер: 4062797 та квартиру, яка знаходиться 
за адресою: м. Донецьк, бульвар Пушкіна, буд.18б, 
кв.62, серія та номер САС №312158 від 29.05.2013 р., 
індексний номер: 4124569, видані Реєстраційною 
службою Ворошиловського районного управлін-
ня юстиції у місті Донецьку, Державним реєстрато-
ром Макєєнко О. В. на ім’я Бондар Тетяни Вікторівни,  
вважати недійсними. 

Краснолиманський міський суд Донецької обл. (адреса 
суду: 84406, Донецька обл., м. Красний Лиман, вул. Фрун-
зе, 13) викликає відповідача за позовом ПАТ «Акцентбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться 06.07.2017 о 14:45 до Христосенка Леоніда Віта-
лійовича (останнє відоме місце реєстрації: 84400, Доне-
цька обл., м. Лиман, вул. Червонофлотська, буд. 60) справа  
№ 236/1728/17, суддя Бікезіна О. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  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.

Путивльський районний суд Сумської обл. (адреса суду: 41500, Сумська обл.,  
м. Путивль, вул. Кірова, 54) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться 06.07.2017 о 09:00 
до Страшенка Олега Миколайовича (останнє відоме місце реєстрації: 41501, Сумська 
обл., м. Путивль, вул. Жовтнева, буд. 7) справа № 584/239/17, суддя Толстой О. О.

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

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» в рамках реалізації «Комплексної (зведеної) програми підвищення без-
пеки енергоблоків атомних електростанцій» за кредитні кошти ЄБРР/ЄВРАТОМ проводить відкриті 
міжнародні торги на закупівлю товарів і супутніх послуг за «Принципами та правилами закупівель то-
варів, робіт і послуг ЄБРР» на «Впровадження міцнощільних глушек в колекторах ПГ (парогенерато-
ра) при виконанні ремонтних робіт» (№RFP-13510-105-GOODS-1).

«Запрошення до участі в торгах» опубліковано на сайтах ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» http://
energoatom.kiev.ua та ЄБРР http://ebrd.com.

Контактні телефони ГУП КзПБ: +380 (44) 277-79-87, +380 (44) 206-97-97
Е-mail: pmu@direkcy.atom.gov.ua

Втрачений документ Свідоцтво 
про право власності на нежиле при-
міщення Салон краси за адресою: 
вул. Микільсько-Слобідська, 4-В, на 
ім’я Роєнко А. М., видане Головним 
Управлінням комунальної власності 
м. Києва 12 серпня 2010 р. № 765-В, 
вважати недійсним.

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ «ВБР»
Номер лота: Q81017b10134, Q82017b10242, Q82017b10243
Короткий опис активів (майна) в лоті:  Права вимоги за кредитними  

договорами та договорами забезпечення  
виконання зобов’язань

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

20.07.2017 р.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://torgi.fg.gov.ua/136489,http://torgi.fg.gov.
ua:80/136515, http://torgi.fg.gov.ua/136516

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду перебуває цивільна спра-
ва № 359/1453/17 за позовом Керівника Бориспільської місцевої прокуратури, 
який діє в інтересах держави в особі Державного підприємства «Бориспільське 
лісове господарство» та Київського обласного та по м. Києву управління лісово-
го та мисливського господарства, до Кравченка Ігоря Миколайовича, третя особа, 
яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору — комунальне підприєм-
ство Бориспільської районної ради Бориспільське районне «Бюро технічної інвен-
таризації», про визнання недійсним рішення про державну реєстрацію права влас-
ності, про витребування земельної ділянки з незаконного володіння.

У зв’язку з цим суд викликає як відповідача Кравченка Ігоря Миколайовича у 
судове засідання.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 12 годині 30 хвилин 20 липня 
2017 року за адресою: м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. № 7.

Суддя Борець Є. О.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, вул. Друж-
би, 4) розглядає цивільну справу за позовною заявою ПАТ «Державний ощадний 
банк України» до Коробкіна Олексія Вікторовича про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Коробкін Олексій Вікторович (зареєстрований за адресою: 
85200, м. Дзержинськ, вул. Маяковського, 12/42), викликається на 07 липня 2017 
року на 15.45 год. до суду, каб, № 8, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач, зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнаходжен-
ня чи місце роботи якого невідоме, викликається в суд через оголошення у пресі. 
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим 
про час і місце розгляду справи.

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

Суддя О. В. Довженко

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 червня 2017 р. № 426-р 
Київ

Про делегацію Уряду України для участі  
у переговорах щодо підготовки тексту проекту 

Протоколу між Кабінетом Міністрів України  
та Урядом Республіки Молдова про внесення змін 
до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки 

Молдова про міжнародне автомобільне сполучення
1. Утворити делегацію Уряду України для участі у переговорах щодо підготовки тек-

сту проекту Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова 
про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Молдова про між-
народне автомобільне сполучення у складі згідно з додатком.

Дозволити главі делегації Уряду України вносити в разі потреби за погодженням з 
Міністерством закордонних справ зміни та доповнення до персонального складу де-
легації.

2. Затвердити директиви делегації Уряду України для участі у переговорах щодо під-
готовки тексту проекту Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республі-
ки Молдова про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Мол-
дова про міжнародне автомобільне сполучення, що додаються. 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України  
від 21 червня 2017 р. № 426-р

СКЛАД 
делегації Уряду України для участі у переговорах щодо підготовки тексту проекту  

Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова  
про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Молдова  

про міжнародне автомобільне сполучення
ДОВГАНЬ  
Віктор Миколайович

— заступник Міністра інфраструктури з питань євро-
пейської інтеграції, глава делегації

КОТОВ 
Сергій Борисович 

— заступник начальника відділу організації прикор-
донного контролю управління прикордонного 
контролю департаменту охорони державного кор-
дону Адміністрації Держприкордонслужби 

КОШМАН  
Майя Сергіївна

— директор департаменту міжнародного співробітни-
цтва Мінінфраструктури

КУБАЛЬСЬКА-КОЛТУНОВИЧ  
Світлана Сергіївна

— заступник директора департаменту стратегічного 
розвитку дорожнього ринку та автомобільних пе-
ревезень — начальник відділу розвитку та регулю-
вання ринку автомобільних перевезень Мінінфра-
структури

МІЗІН 
Станіслав Костянтинович

— начальник відділу нагляду за станом доріг управлін-
ня безпеки дорожнього руху департаменту превен-
тивної діяльності Національної поліції 

СІДЛОВСЬКА 
Людмила Євгеніївна

— заступник директора департаменту міжнародного 
права — начальник управління правової експерти-
зи міжнародних договорів та міжнародного співро-
бітництва Мін’юсту

СІРЕНКО 
Наталія Юріївна

— перший секретар, деск-офісер по Молдові Другого 
європейського департаменту МЗС

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 21 червня 2017 р. № 426-р
ДИРЕКТИВИ 

делегації Уряду України для участі у переговорах щодо підготовки тексту проекту 
Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова  

про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Молдова  
про міжнародне автомобільне сполучення 

Під час проведення переговорів з питань підготовки тексту проекту Протоколу між 
Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про внесення змін до Угоди 
між Урядом України і Урядом Республіки Молдова про міжнародне автомобільне спо-
лучення делегації Уряду України керуватися положеннями Конституції та законів Украї-

ни, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договора-
ми України та цими директивами.

Основною метою участі делегації у переговорах є узгодження тексту проекту Про-
токолу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про внесення 
змін до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Молдова про міжнародне авто-
мобільне сполучення. 

Главі делегації в ході переговорів узгодити текст проекту Протоколу між Кабінетом 
Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про внесення змін до Угоди між Уря-
дом України і Урядом Республіки Молдова про міжнародне автомобільне сполучення.

Запропонувати Молдовській Стороні український варіант проекту Протоколу.
Делегації після закінчення переговорів подати у 10-денний строк Кабінетові Міні-

стрів України та Міністерству закордонних справ звіт про виконання цих директив та 
досягнуті домовленості.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 червня 2017 р. № 428-р 
Київ

Про схвалення Концепції Державної програми 
співпраці із закордонними українцями  

на 2017—2020 роки
1. Схвалити Концепцію Державної програми співпраці із закордонними українцями 

на 2017—2020 роки, що додається.
Визначити Міністерство закордонних справ державним замовником Програми.
2. Міністерству закордонних справ разом з іншими заінтересованими центральними 

і місцевими органами виконавчої влади у місячний строк подати Кабінетові Міністрів 
України проект Державної програми співпраці із закордонними українцями на 2017—
2020 роки.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
СХВАЛЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 21 червня 2017 р. № 428-р

КОНЦЕПЦІЯ  
Державної програми співпраці із закордонними українцями на 2017—2020 роки

Визначення проблеми, на розв’язання  
якої спрямована Програма

Сучасні тенденції глобального розвитку суспільства сприяють прискоренню соціаль-
но-культурної інтеграції закордонних українців у країнах їх проживання. Представни-
ки другого і третього покоління закордонних українців втрачають свою етнічну та наці-
ональну ідентичність і зв’язки з Україною, зменшується чисельність та знижується ак-
тивність громадських організацій закордонних українців зазначених поколінь, звужу-
ється сфера використання української мови.

Водночас виклики сьогодення, які стоять перед Україною, зокрема зовнішня агресія 
проти України, сприяли консолідації громадських організацій закордонних українців та 
значній активізації їх громадської діяльності, спрямованої на захист історичної Батьків-
щини та відновлення територіальної цілісності України.

У світової спільноти недостатньо інформації та знань про Україну, її мову, культуру, 
історію, сучасне творче, інтелектуальне і суспільне життя. Показник присутності україн-
ської культури у світовому просторі надзвичайно низький.

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування  
необхідності її розв’язання програмним методом

На даний час спостерігається тенденція до зменшення чисельності громадських ор-
ганізацій закордонних українців першого покоління внаслідок асиміляції, відходу пред-
ставників молодших поколінь від діяльності таких організацій.

Водночас протягом останніх років утворилося багато волонтерських організацій, до 
складу яких увійшли представники як другого та третього покоління закордонних укра-
їнців, так і трудової міграції останніх років.

З метою консолідації української нації та збереження етнічної та національної іден-
тичності закордонних українців необхідно забезпечити послідовність реалізації дер-
жавної політики у сфері співпраці із закордонними українцями, що сприятиме макси-
мальному залученню можливостей та потенціалу української діаспори для формуван-
ня позитивного іміджу України у світі, сприяння її євроінтеграційним та євроатлантич-
ним прагненням, просування економічних інтересів нашої держави у країнах проживан-
ня закордонних українців.

Мета Програми
Метою Програми є забезпечення поглиблення співпраці із закордонними українця-

ми шляхом підвищення ефективності роботи органів виконавчої влади із закордонними 

українцями та їх громадськими об’єднаннями, спрямованої на збереження національної 
самобутності та сприяння задоволенню національно-культурних і мовних потреб закор-
донних українців, використання потенціалу української діаспори для формування пози-
тивного іміджу України у світі, просування економічних інтересів нашої держави, утво-
рення груп, що  сприяють реалізації інтересів нашої держави за кордоном, популяриза-
ції української мови та культури, досягнень українських спортсменів, забезпечення все-
бічної практичної підтримки органами влади країн проживання закордонних українців 
подальшої інтеграції України до європейської спільноти.

Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми  
на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

Можливі два варіанти розв’язання проблеми, що передбачають: 
перший — утворення центрального органу виконавчої влади з питань співпраці із за-

кордонними українцями або мережі українських інституцій за кордоном, що потребує 
значних бюджетних видатків;

другий, оптимальний — розроблення і прийняття Програми, до виконання якої за-
лучаються заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місце-
вого самоврядування, що потребує менших бюджетних видатків.

Шляхи і способи розв’язання проблеми,  
строк виконання Програми

Українці мають одну з найбільших діаспор у світі, тому закордонні українці здатні 
сприяти реалізації інтересів України та формуванню її міжнародного іміджу.

Виконання Програми здійснюється шляхом визначення пріоритетних завдань і заходів 
щодо співпраці з громадськими організаціями закордонних українців з урахуванням спе-
цифіки країн їх проживання та реалій сьогодення, реалізації проектів і здійснення заходів, 
зокрема інформаційно-роз’яснювальної роботи, щодо:

активізації діяльності з посилення протидії антиукраїнській пропаганді, формуван-
ня позитивного іміджу України у світі, просування економічних інтересів нашої держави, 
утворення груп, що сприяють реалізації інтересів нашої держави за кордоном шляхом на-
дання фінансової підтримки громадським організаціям закордонних українців для забез-
печення випуску періодичних видань засобів масової інформації, підготовки та випуску 
теле- і радіопрограм, публікацій з української тематики в засобах масової інформації за 
кордоном, підтримання інтернет-ресурсів, проведення  фізкультурно-спортивних заходів 
та заходів щодо розвитку молоді;

сприяння діяльності українських культурно-інформаційних центрів у країнах прожи-
вання закордонних українців;

надання фінансової підтримки громадським організаціям закордонних українців для 
організації та проведення за кордоном науково-освітніх заходів, зокрема форумів, кон-
ференцій, семінарів;

проведення системної інформаційної та організаційно-культурної роботи, спрямованої 
на посилення зв’язків із закордонними українцями та їх соціально-культурну підтримку;

надання допомоги навчальним закладам за кордоном, у яких здійснюється навчан-
ня українською мовою або вивчається українська мова, шляхом забезпечення потреб та-
ких закладів підручниками та довідковою літературою для вивчення української мови;

реалізації державної політики у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спор-
ту, національно-патріотичного виховання шляхом залучення молоді з числа закордонних 
українців до розвитку української культури і традицій;

поглиблення співпраці з представниками української діаспори у сфері національно-па-
тріотичного виховання, зокрема щодо збереження і популяризації українських традицій.

Строк виконання Програми — 2017—2020 роки.
Очікувані результати виконання Програми,  

визначення її ефективності
Виконання Програми дасть змогу:
створити умови для консолідації зусиль закордонних українців з метою сприяння 

розбудові в Україні незалежної, демократичної і правової держави, активізувати участь 
громадських організацій закордонних українців у реалізації зовнішньополітичних ініці-
атив України; 

забезпечити постійну потужну підтримку нашої держави у відстоюванні інтересів 
України у світі та поглибленні взаємовигідної співпраці України з урядами іноземних 
держав, в яких проживають закордонні українці;

утвердити позитивний імідж України у світі та сприяти утворенню груп, що сприя-
ють реалізації інтересів нашої держави у країнах проживання закордонних українців;

підтримати європейську інтеграцію України шляхом поглиблення міжкультурного ді-
алогу та взаємодії у культурній і гуманітарній сферах;

сприяти євроінтеграційним процесам України шляхом поглиблення співпраці із за-
кордонними українцями та їх громадськими організаціями в економічній та гуманітар-
ній сферах;

сприяти збереженню та розвитку української мови.
Оцінка фінансових, матеріально-технічних і трудових  

ресурсів, необхідних для виконання Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бю-

джетів та інших джерел відповідно до законодавства.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає: представника селянського (фермерського) господар-
ства «САША», юридична адреса: с. Шульгинка, Старобіль-
ського району, Луганської області; представника фермер-
ського господарства «Альянс»К», юридична адреса: вул. 
Центральна, 39, с. Денежникове, Новоайдарського райо-
ну, Луганської області, Сіренка Олександра Миколайовича, 
який зареєстрований за адресою: вул. Шкільна, 2, с. Коля-
дівка, Новоайдарського району, Луганської області; Сала Ва-
силя Васильовича, який зареєстрований за адресою: вул. Зе-
лена, 17, с. Шульгинка, Старобільського району, Луганської 
області як відповідачів. Відділ державної реєстрації Новоай-
дарської РДА, юридична адреса: вул. Незалежності, 2, смт 
Новоайдар Луганської області; Відділ державної реєстра-
ції Старобільської РДА, юридична адреса: вул. Гаршина, 27-
а, м. Старобільськ Луганської області, як третіх осіб у судо-
ве засідання по цивільній справі № 2/431/856/17 за позовом 
ПП «Юран» до Селянського (фермерського) господарства 
«САША», Фермерського господарства «Альянс»К», Сіренка 
Олександра Миколайовича, Сала Василя Васильовича, тре-
ті особи: Відділ державної реєстрації Новоайдарської РДА, 
Відділ державної реєстрації Старобільської РДА, яке відбу-
деться 12 липня 2017 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Ми-
ру, 38а.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України, 
при цьому за результатами розгляду справи по суті буде ви-
несено заочне рішення.

Суддя О. О. Пелих

Оболонський районний суд м. Києва викликає, як 
відповідача, Аникєєнка Василя Васильовича по ци-
вільній справі № 2/756/2779/17 за позовом Луцької 
Ольги Леонідівни до Аникєєнка Василя Васильовича, 
третя особа: Служба у справах дітей Оболонської ра-
йонної у м. Києві державної адміністрації про позбав-
лення батьківських прав, розгляд якої призначено на 
09.11.2017 р. на 16.30 год.

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

У разі неявки, справу буде розглянуто у відсутнос-
ті відповідача.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як 
відповідача Келехідзе Заурі за позовом Князевої Ін-
ги В’ячеславівни до Келехідзе Заурі, третя особа: Ор-
ган опіки та піклування Суворовської районної адмі-
ністрації про позбавлення батьківських прав. Судове 
засідання відбудеться 10.07.2017 р. о 10 год. 30 хв. у 
приміщенні Суворовського районного суду м. Одеси 
за адресою: вул. Чорноморського козацтва, 68, зал 
судових засідань № 8. У разі неявки Келехідзе Заурі 
судове засідання буде проведене у його відсутність.

Суддя С. С. Аліна

Приазовський районний суд Запорізької облас-
ті (розташований за адресою: Запорізька область, 
Приазовський район, смт Приазовське, вул. Пушкі-
на, 5, тел. (06133) 22160), викликає Петровську Те-
тяну Анатоліївну, яка проживає за адресою: Доне-
цька область, м. Новоазовськ, бул. Приморський,  
б. 33, як відповідачку, у судове засідання, призначе-
не на 10.07.2017 р. о 09 годині 00 хвилин, по цивіль-
ній справі за позовною заявою ПАТ «РодовідБанк» 
до Петровської Тетяни Анатоліївни про стягнення за-
боргованості.

Головуючий суддя Васильцова Г. А.

Марківський районний суд Луганської облас-
ті повідомляє, що 09.06.2017 р. по цивільній справі  
№ 417/3860/17 за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Укргазпромбанк» до Приватного підприєм-
ства «Динамакс», Дегтяренко Тетяни Василівни про стяг-
нення заборгованості за договором банківського креди-
ту було ухвалено заочне рішення, позовні вимоги задо-
волені повністю. (Суддя Дідоренко А. Е.).

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що за-
очне рішення може бути переглянуто Марківським ра-
йонним судом Луганської області шляхом подання від-
повідачем заяви про перегляд заочного рішення до цьо-
го суду протягом десяти днів з дня опублікування цієї за-
яви.

В провадженні Київського районного суду м. Одеси зна-
ходиться цивільна справа за позовною заявою за позовом 
Галактионової Галини Володимирівни до Назаренка Макси-
ма Вікторовича, Назаренко Марини Вікторівни, Назаренко 
Тетяни Іванівни, треті особи: Зелезняк Ганна Миколаївна, На-
заренко Анатолій Вікторович про визнання свідоцтв про пра-
во на спадщину недійсним, у зв’язку з чим повідомляємо від-
повідачів Михайлюк Наталю Олександрівну, Назаренко Ма-
рину Вікторівну та Назаренко Тетяну Іванівну і третю особу 
Назаренка Анатолія Вікторовича про те, що судове засідання 
відбудеться 11 липня 2017 року об 11 год. 00 хв. в приміщен-
ні Київського районного суду м. Одеси, за адресою: м. Одеса, 
вул. Варненська, 3б, каб. 215.

Суддя О. М. Куриленко

Комінтернівський районний суд Одеської облас-
ті (67500, Одеська обл., смт Доброслав, вул. Цен-
тральна, 81) ухвалою від 30 травня 2017 р. по справі  
№ 504/1557/17 за позовом Кравець Клавдії Іванівни 
викликає як відповідачку Кравець Людмилу Володи-
мирівну у судове засідання, яке відбудеться у примі-
щенні суду 17 серпня 2017 року об 11 годині.

У разі неявки в судове засідання відповідача спра-
ва може бути розглянута за її відсутності за наявни-
ми у справі доказами.

Суддя Н. В. Вінська

Суддя Голопристанського районного суду Херсон-
ської області Данилевський М. А. повідомляє про слу-
хання цивільної справи № 654/136/17-ц за позовом ТОВ 
«Кей Колект» до Сагатова Вадима Геннадійовича, треті 
особи: Відділ державної виконавчої служби Голоприс-
танського районного управління юстиції, Сагатової Світ-
лани Іванівни про звільнення майна з-під арешту, яке 
призначено до судового розгляду на 25.07.2017 року об 
11.00 год. за адресою: м. Гола Пристань, вул. Горького,  
№ 19, та викликає до суду як відповідачів:

Сагатова Вадима Геннадійовича, останнє відоме міс-
це знаходження: Херсонська область, Голопристанський 
р-н, с. Залізний Порт, вул. Миру, буд. 22, кв. 2, в разі не-
явки відповідача справа буде розглянута без його участі.

Сагатова Світлана Іванівна, останнє відоме місце зна-
ходження: Херсонська область, м. Херсон, вул. Кіндій-
ське шосе, буд. 32, кв. 53, в разі неявки відповідача спра-
ва буде розглянута без її участі.

Красилівський районний суд Хмельницької обл. (адреса 
суду: 31000, Хмельницька обл., м. Красилів, вул. Булаєнка, 
4) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

26.09.2017 о 09:00 до Крижанівська Інна Петрівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 31000, Хмельницька обл.,  
м. Красилів, вул. Лісова, буд. 1, кв. 5) справа № 677/977/16-ц,  
суддя Вознюк Р. В.

02.10.2017 о 09:20 до Юрчук Дмитро Анатолійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 31000, Хмельницька обл., 
м. Красилів, вул. Фрунзе, буд. 2, кв. 36) справа № 677/201/17, 
суддя Вознюк Р. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  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.

Козелецький районний суд Чернігівської обл. (адреса су-
ду: 17001, Чернігівська обл., смт. Козелець, вул. Леніна, 7) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся:

27.07.2017 о 17:50 до Казакова Євгенія Михайлівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 17044, Чернігівська обл., 
м. Остер, вул. Революції. буд. 15) справа № 734/1320/17,  
суддя Бараненко С. М.

31.07.2017 о 09:30 до Ліскевич Антон Леонідович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 17000, Чернігівська обл., смт Ко-
зелець, вул. Войкова, буд. 4, кв. 2) справа № 734/1386/17, 
суддя Бараненко С. М.

 У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  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.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької обл. 
(адреса суду: 85302, Донецька обл., м. Красноармійськ, вул. 
Горького, 20) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

18.07.2017 о 15:00 до Мережко Микола Петрович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 85343, Донецька обл., Красноар-
мійський р-н, с. Улянівка, вул. Молодіжна, буд. 1, кв. 3) спра-
ва № 235/2144/17, суддя Назаренко Г. В.

18.07.2017 о 09:00 до Акіменко Ігор Анатолійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 83001, Донецька обл., м. Донецьк, 
вул. Н. Островського, буд. 20, кв. 89) справа № 235/2248/17, 
суддя Хмельова С. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  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.

Корюківський районний суд Чернігівської обл. (адреса су-
ду: 15300, Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 66) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнен-
ня заборгованості у судове засідання, яке відбудеться  07.07.2017 о 
08:10 до Баглай Ірина Володимирівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 15300, Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Савинки) справа  
№ 736/673/17, суддя Чурупченко М. І.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлен-
ня про причини неявки справа буде розглянута за його  відсутнос-
ті за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.  З опублі-
куванням цього оголошення відповідач по справі вважається належ-
ним чином повідомленим про час, день та місце проведення судово-
го засідання.

Втраченi документи на прогулянкове судно Smokercraft 
1660, бортовий № ua 0350 KV, корпус № SMK06634A707, 
двигун Merkury 75ELPTO, № 1B051308, власник Курушин Во-
лодимир Сергiйович. 

Перелiк: Свiдоцтво про право власностi № CR 003393, 
Свiдоцтво про право плавання пiд державним прапором 
№ CN 003599, Класифiкацiйне свiдоцтво № 101-1-5287-08, 
Акт первiсного огляду судна № 101-1-5286-08, вважати 
недiйсними.

Хотинський районний суд Чернівецької обл. (адреса суду: 60000, 
Чернівецька обл., м. Хотин, вул. Незалежності, 25 а) викликає відпові-
дача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованос-
ті, у судове засідання, яке відбудеться 25.07.2017 о 12:00 до Мащано-
ва Ольга Геннадіївна (останнє відоме місце реєстрації: 60035, Черні-
вецька обл., Хотинський р-н, с. Недобоївці, вул. Садова, буд. 19) спра-
ва № 724/533/17, суддя Гураль Л. Л.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлен-
ня про причини неявки справа буде розглянута за його  відсутнос-
ті за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.  З опублі-
куванням цього оголошення відповідач по справі вважається належ-
ним чином повідомленим про час, день та місце проведення судово-
го засідання.

Свідоцтво на право 

власності на квартиру 

за адресою: м. Київ, 

пр-кт Правди, 64, кв. 20,  

видане на ім’я Бондаренко 

Іван Сергійович, 

вважати втраченим.

В провадженні Бориспільського міськрайонного су-
ду перебуває цивільна справа № 359/3844/17 за позо-
вом Шепеля Сергія Івановича до Шепель Ірини Олек-
сандрівни про розірвання шлюбу та поділ майна.

У зв’язку з цим суд викликає як відповідачку Ше-
пель Ірину Олександрівну у судове засідання.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 16 
годині 30 хвилин 24 липня 2017 року за адресою:  
м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. № 7.

Суддя Борець Є. О.

Дніпровський районний суд м. Києва розглядає цивіль-
ну справу за позовом Коваленко Оксани Борисівни до Ми-
хайлов Наталії Борисівни, за участю третьої особи ЖБК «Ко-
мунар» про визнання права власності в порядку спадкуван-
ня за законом.

Відповідач у справі Михайлов Наталія Борисівна, останнє 
відоме місце проживання якої: вул. Ентузіастів, 45/1, кв. 16, 
м. Київ, викликається на 12 липня 2017 року об 11 год. 00 хв. 
до суду (02105, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, каб. 109) для учас-
ті у розгляді справи по суті.

Михайлов Наталії Борисівні пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Н. Є. Арапіна  

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як 
відповідача Любівого Василя Гаррійовича за позо-
вом ПАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобле-
нерго» Північний РЕМ до Любівого Василя Гаррійо-
вича про стягнення заборгованості. Судове засідан-
ня відбудеться 13.07.2017 р. об 11 год. 30 хв. у при-
міщенні Суворовського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 
68, зала судових засідань № 8. У разі неявки Любіво-
го Василя Гаррійовича судове засідання буде прове-
дене у його відсутність.

Суддя С. С. Аліна

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської 

області (за адресою: Миколаївська область, м. Воз-

несенськ, вулиця Кібрика, 11, каб. 18), викликає Чай-

ка Лілію Пилипівну, як відповідачку в судове засідан-

ня, яке відбудеться 09.08.2017 року о 08.30 годині за 

позовом Чайка Олександра Вікторовича до Чайка Лі-

лії Пилипівни про розірвання шлюбу.

Суддя Висоцька Г. А.

Зміївський районний суд Харківської області викликає Барто-
ля Андрія Олексійовича, 04.09.1981 р.н., останнє відоме місце ре-
єстрації: Харківська обл., Зміївський р-н, с. Донець, вул. Руднє-
ва, 5-А, кв. 8, для проведення судового засідання по цивільній 
справі №621/828/17-ц, провадження №2/621/679/17 за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Український експортно-ім-
портний банк» до  Бартоля Андрія Олексійовича про стягнення 
заборгованості. Судове засідання відбудеться 01.08.2017 року о 
09.00 у приміщенні Зміївського районного суду Харківської обл. 
за адресою: м. Зміїв, Харківської обл., вул. Адміністративна, 6, 
зала судового засідання № 1. У разі неявки відповідача Бартоля 
Андрія Олексійовича на судове засідання, справу буде розгляну-
то за його відсутності на підставі наявних у справі доказів та буде 
ухвалене заочне рішення.

Суддя В. В. Шахова

Шевченківський районний суд м.Києва (адреса суду: 
03680, м. Київ,  вул. Дегтярівська, 31-А) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться 13.07.2017 о 
09:00 до Дубовчук Костянтин Леонiдович (останнє відоме 
місце реєстрації: 04107, м. Київ, вул. Боговутiвська, буд. 27, 
к. 4, кв. 1) справа № 761/31455/16-ц, суддя Макаренко І. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  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.

Голосiївський районний суд м.Києва (адреса суду: 03680, 
м. Київ,  вул. Полковника Потєхіна, 14-а) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться 13.10.2017 
об 11:00 до Вовк Валерій Михайлович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 01000, м. Київ, вул. Добрий Шлях, буд. 7, кв. 6) 
справа № 752/15138/15-ц, суддя Новак А. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  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.

Святошинський районний суд міста Києва (адреса суду: 
03146, м. Київ, вул. Я. Коласа, 27 а) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованос-
ті, у судове засідання, яке відбудеться  25.10.2017 о 10:30 
до Чорна Лариса Володимирівна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 03194, м. Київ, вул. Картвелішвілі, буд. 9, кв. 216) 
справа № 759/1690/17, суддя Миколаєць І. Ю.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  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.

Зміївський районний суд Харківської обл. (адреса су-
ду: 63400, Харківська обл., м. Зміїв, вул. Леніна, 6) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться  
17.07.2017 о 08:00 до Сорочан Сергій Віталійович (останнє 
відоме місце реєстрації: 64701, Харківська обл., Зміївський 
р-н, смт. Слобожанське, вул. Дружби, буд. 19, кв. 21) справа 
№ 621/491/17, суддя Овдієнко В. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  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.

Тернівський районний суд м. Кривого Рогу (адреса су-
ду: 50083, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Ухтом-
ського, 23) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться 02.08.2017 о 12:30 до Поломарчук Любов Ві-
кторівна (останнє відоме місце реєстрації: 50083, Дніпропе-
тровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Федоренко, буд. 28, кв. 54) 
справа № 215/1230/17, суддя Науменко Я. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  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.

Криворізький районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 50002, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
пр. Миру, 5 а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться:

21.07.2017 о 10:30 до Весела Олександра Григорів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 53010, Дніпропетров-
ська обл., Криворізький р-н, с. Чабанове, вул. Лісова, буд. 6,  
кв. 1) справа № 177/569/17, суддя Суботіна С. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  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.

Біловодський районний суд Луганської обл. (адреса су-
ду: 92800, Луганська обл., смт Біловодськ, вул.Комсомоль-
ська, 30) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться 09.08.2017 о 13:30 до Дударов Олексій Валері-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 94800, Луганська 
обл., м. Свердловськ, вул. Зої Космодем’янської) справа  
№ 408/7350/16-ц, суддя Соболев Е. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  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.

Кролевецький районний суд Сумської обл. (адреса суду: 41300, Сумська обл., 
м. Кролевець, вул. Франка, 13) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться  
07.09.2017 о 14:00 до Лисневська Тетяна Миколаївна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 41301, Сумська обл., м. Кролевець, вул. 8-го Березня, буд. 34) справа  
№ 579/849/17, суддя Моргун О. 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.

Автозаводський районний суд м.Кременчука (адреса суду: 39614, Полтавська 
обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться 15.08.2017 о 14:15 до Маденова Жана Євгеніївна (останнє відоме місце 
реєстрації: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Гвардійська, буд. 8, кв. 15) 
справа № 524/1835/17, суддя Рибалка Ю. 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.

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що 

29.05.2017 року було винесено заочне рішення по цивільній справі  

№ 409/498/17 за позовною заявою Палагути Олени Олександрівни до 

Палагути Романа Леонідовича про надання дитині права виїзду за кор-

дон, яким позовні вимоги задоволено у повному обсязі.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО,  
відносно якого здійснювалось спеціальне досудове розслідування

Обвинувачений Вакал Максим Анатолійович, 09.09.1984 р.н. громадянин України, уродженець м. Суми, 
який зареєстрований за адресою: м. Суми, вул. Газети «Правда» (Бельгійська), буд. 23, кв. 16 вам необхід-
но з’явитись 03 серпня 2017 року на 13.00 год. до Зарічного районного суду м. Суми, вул. Академічна, 13, 
каб. 409, 4 пов. для розгляду підготовчого судового провадження у складі головуючого судді Янголь Є. В. та 
суддів Шершак М. І., Мальована-Когер В. В. відносно Вакал Максима Анатолійовича, обвинуваченого за ч. 2, 
3, 4, 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366 КК України. 

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за 

умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановле-

ному КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про ви-
клик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про 
причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру міні-
мальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів міні-
мальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, мо-
же бути застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність, встановлену законом.

Осіпчук Леонід Павлович, 26 січня 1994 року народжен-
ня, місце реєстрації: Луганська область, м. Алчевськ, вул. Ду-
найварошська, буд. 5, кімната 208, викликається як відпові-
дач Краснопільським районним судом Сумської області у су-
дове засідання на 08.10 год. 25 липня 2017 року за адресою: 
вулиця Вокзальна, будинок 18, смт Краснопілля, Краснопіль-
ського району, Сумської області Україна, зал засідань № 3,  
суддя Косар А. І., для участі у судовому розгляді цивільної 
справи за позовом Осіпчук Юлії Юріївни до Осіпчука Леоні-
да Павловича про розірвання шлюбу та стягнення аліментів 
на дитину. При собі мати паспорт. З опублікуванням оголо-
шення про виклик, відповідач вважається повідомленим про 
день, час та місце розгляду справи і у разі його неявки вона 
може бути розглянута за його відсутності.

В провадженні Ренійського районного суду Одеської області 
знаходиться цивільна справа № 510/158/16-ц за позовом Ташні-
ченко Людмили Федорівни до Ковальова Анатолія Івановича (тре-
тя особа: Орган опіки та піклування Ренійської районної державної 
адміністрації) про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання по справі призначено на 10.07.2017 р. о 08 го-
дині 00 хвилин у Ренійському районному суді за адресою: Одеська 
область, м. Рені, вул. Соборна, 122, суддя Дудник В. І., тел. (04840) 
42129.

Суд викликає як відповідача Ковальова Анатолія Івановича, 
остання відома адреса: Одеська обл., м. Рені, вул. 3-го Гвардій-
ського полку, 47, кв. 3.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача Кова-
льова Анатолія Івановича, справа буде розглянута без його участі.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає в судо-
ве засідання як відповідача Сівкевича Ярослава Сергійо-
вича, який проживає за адресою: м. Київ, просп. Лоба-
новського, 96, кв. 78 у справі за позовом Хавченко Олек-
сандра Олександровича до Сівкевича Ярослава Сергійо-
вича про відшкодування шкоди та матеріального збит-
ку, заподіяних внаслідок дорожньо-транспортної приго-
ди, слухання по вказаній справі призначено на 06 верес-
ня 2017 року на 09 год. 00 хв.

У разі неявки справу буде розглянуто без його участі.
Адреса суду: м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 3-А, 

каб. 1.
Суддя М. І. Шкірай

Іллінецький районний суд Вінницької області викликає 
Мочульського Олександра Ігоровича, 31 липня 1996 ро-
ку народження, останнє відоме місце проживання: м. Іллін-
ці, Вінницької області, вул. Кутузова, 31, в судове засідан-
ня як відповідача по цивільній справі № 131/762/17 за по-
зовом Мочульського Василя Юхимовича про визнання осо-
би такою, що втратила право користування житловим при-
міщенням.

Судове засідання призначено на 10.00 год. 01 серпня 
2017 року в залі судових засідань Іллінецького районного су-
ду Вінницької області за адресою: м. Іллінці, Вінницької об-
ласті, вул. Європейська, 28, 22700. В разі неявки в судове за-
сідання справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя О. Ю. Олексієнко

В провадженні Коростишівського районного суду Житомирської області перебуває цивільна справа  
№ 611/2706/12 за позовом заступника прокурора Житомирської області в інтересах держави в особі Жи-
томирської обласної державної адміністрації, Державної інспекції сільського господарства в Житомирській 
області до Коростишівської районної державної адміністрації, Пеліховської О. М., Левченка B. C., Чех А. Ю., 
Медвідя В. О., Єжель Н. К., Полякова В. В., Василевської О. А., Заремба В. Е., Матющенко М. В., Іванюти C. O., 
Стасюка К. В., Нікітіна М. О., Галінського О. І., Федорова А. Ю., Токарева О. О., Акінфієва О. С., Савченка О. І. 
про визнання недійсними державних актів на право власності на земельні ділянки, зобов’язання поверну-
ти земельні ділянки до земель запасу Квітневої сільської ради, знесення самочинно збудованих споруд.

Судовий розгляд справи відкладено на 20.07.2017 року на 10 год. 00 хв. в Коростишівському районному 
суді за адресою: м. Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 52, суддя Щербаченко І. В., тел. 5-09-71.

В судове засідання викликаються як відповідачі: Коростишівська районна державна адміністрація, вул. 
Дарбіняна, 11, м. Коростишів, Пеліховська Олександра Миколаївна, вул. А. Ахматової, 14б, кв. 199, м. Ки-
їв, Левченко В’ячеслав Станіславович, вул. Срібнокільська, 8, кв. 56, м. Київ, Чех Анна Юріївна, вул. В. Ви-
соцького, 2, кв. 282, м. Дніпропетровськ, Медвідь Валентин Олександрович, вул. Ярославів Вал, 21а, кв. 10,  
м. Київ, Єжель Наталія Климентівна, вул. Боткіна, 4, кв. 27, м. Київ, Поляков Владислав Вікторович, вул. Го-
голівська, 2, кв. 8, м. Київ, Стасюк Костянтин Володимирович, вул. О. Шмідта, 26б, кв. 84, м. Київ, Нікітін 
Микола Олексійович, вул. Куликове Поле, 3, кв. 23, м. Севастополь, Галінський Олександр Іуліанович, вул.  
М. Говорова, 3-а, кв. 50, м. Одеса, Федоров Андрій Юрійович, вул. Тимошенко, 13, кв. 304, м. Київ, Токарев 
Олег Олександрович, вул. Наб. Корчуватська, 90, кв. 28, м. Київ, Акінфієв Олег Станіславович, вул. Василен-
ка, 17-а, кв. 53, м. Київ, Савченко Олександр Ілліч, вул. О. Гончара, 74а, кв. 4, м. Київ.

Явка відповідачів до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідачів в судове засідання справа буде роз-
глянута в їх відсутність.

Запорізьке обласне територіальне відділення Ан-

тимонопольного комітету України повідомляє: на 

офіційному веб-сайті АМКУ http://www.amc.gov.ua 

(суб-сайті територіального відділення у розділі «До 

уваги суб’єктів господарювання») розміщено вимо-

ги для ТОВ «ВАДІ 2012» (код ЄДРПОУ 37841356) та 

ПП «АБЗ» (код ЄДРПОУ 32866224) про надання ін-

формації.

Заводський районний суд міста Запоріжжя (вул. 
Л. Чайкіної, 65, каб. № 16) викликає Королех Воло-
димира Олексійовича, Королех Любов Федорівну, 
як відповідачів по цивільній справі № 332/1314/17 за 
позовом Новохатька В. П., Дутка (Карої) Ю. В., Карої 
B. Л., Карого В. Г. до Королех Л.Ф., Королех І. В., Ко-
ролех М. В., Королех В. О., третя особа: Українська 
товарна біржа про визнання договору купівлі-про-
дажу дійсним на 17.07.2017 р. о 10.00 год. Суддя  
Андрюшина Л. А.

У разі неявки та неповідомлення суду про причи-
ни неявки в судове засідання, справа буде розгляну-
та за вашої відсутності за наявними у справі доказа-
ми, відповідно до ст. 169 ЦПК України.

В Ірпінський міський суд Київської області на 
17.08.2017 р. о 16 год. 00 хв. (справа № 367/8345/16-ц), 
викликається Майборода Сергій Миколайович по 
справі за позовом Гриб Ганни Євгеніївни до Майбо-
роди Сергія Миколайовича про позбавлення батьків-
ських прав та стягнення аліментів.

В разі неявки Майбороди С. М. (Київська обл.,  
м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7) справа буде розгляда-
тися у його відсутність.

Суддя Л. П. Саранюк

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті повідомляє, що 14 червня 2017 року розглянуто 
цивільну справу № 409/700/17 за позовною заявою 
Сенько Оксани Володимирівни до Щеткіна Михайла 
Миколайовича про надання дозволу на в’їзд на тим-
часово неконтрольовану територію (зону проведен-
ня АТО) та виїзд із неї перетин кордону України не-
повнолітнього без супроводу батька та винесено за-
очне рішення про задоволення позову в повному об-
сязі.

Суддя Максименко О. Ю.

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинувачену Соколову Ірину Олек-
сандрівну для розгляду кримінального прова-
дження з дозволом на здійснення спеціально-
го судового провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42016000000004015 відносно Соколової Іри-
ни Олександрівни, обвинуваченої у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та пові-
домляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся 24.07.2017 р. о 09 год. 45 хв. в приміщенні Свя-
тошинського районного суду міста Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал судових за-
сідань № 5.

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

Суддя Бандура І. С.

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. 
Радянська, буд. 39А) розглядає позовну заяву Шепе-
левої Анастасії Вадимівни до Шепелева Дмитра Ми-
колайовича, про розірвання шлюбу.

Відповідач Шепелев Дмитро Миколайович, 
02.11.1986 року народження, останнє місце реєстра-
ції: м. Донецьк, вул. Куйбишева, 264/140, виклика-
ється на 25 липня 2017 року о 10.00 год. до Добро-
пільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для 
участі у розгляді справи. До розгляду цивільної спра-
ви пропонується надати суду письмові пояснення та 
заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання від-
повідача, необхідно повідомити суд про причини не-
явки, інакше справу буде розглянуто у його відсут-
ність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухва-
лено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Петрівський районний суд Кіровоградської області 
(28300, смт Петрове, Кіровоградська область, вул. Цен-
тральна, 34) викликає в судове засідання, як відповідача  
Медведчука Василя Миколайовича по справі за позовом 
Сидоренко Інни Сергіївни, від імені якої діє Вацюк Галина 
Юріївна, до Медведчука Василя Миколайовича, з участю 
третьої особи: Органу опіки та піклування в особі Петрів-
ської районної державної адміністрації Кіровоградської 
області, про позбавлення батьківських прав та про зміну 
розміру аліментів на 12 вересня 2017 року о 10.00 годині.

Роз’яснюємо, що у разі неявки за викликом суду або 
визнання судом причин неявки неповажними, справу бу-
де розглянуто за відсутності відповідача на підставі наяв-
них у ній даних чи доказів.

Відповідно до частини 9 статті 74 ЦПК України з опу-
блікуванням оголошення про виклик, відповідач вважа-
ється повідомним про час і місце розгляду справи.

Суддя Колесник С. І.

До Камінь-Каширського районного суду Волин-
ської області за адресою: м. Камінь-Каширський, 
вул. Воля, 13, Волинської області на 10 годину 00 
хвилин 12 липня 2017 року у справі № 157/2371/17, 
провадження № 2/157/230/17 за позовом Маковець-
кої-Дульнєвої Оксани Олександрівни до Дульнєва 
Дениса Володимировича про розірвання шлюбу, ви-
кликається як відповідач Дульнєв Денис Володими-
рович, 30 січня 1989 року народження, житель: вул. 
Литвиненко-Вольгемут, 4, кв. 203, м. Київ.

Відповідач може подати письмові заперечення з 
приводу заявлених вимог, посилання на докази, яки-
ми вони обгрунтовуються та повідомити про них суд.

У разі неявки відповідача справа буде розглядати-
ся у його відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя В. М. Гордійчук

Оголошення
про намір передати майно в оренду

Конкурсна комісія з передачі в оренду комунального майна територіальної громади м. Курахове має намір передати  
майно в оренду, а саме:

№ Назва об’єкта Адреса
приміщення

Площа м2/
поверх Технічний стан Стартова (1%) плата за оренду (грн./

м2 без ПДВ у місяць)

1 нежитлове
приміщення

Донецька область,
Мар’їнський район,

м. Курахове,
пр. Пушкіна, 13б

55,2/1 задовільний 1,74 грн./ м2

2 нежитлове
приміщення

Донецька область,
Мар’їнський район,

м. Курахове,
пр. Пушкіна, 7

146,8/1 задовільний 2,30 грн./ м2

Заяви від претендентів про намір взяття об’єкта нерухомого майна в оренду, час та місце ознайомлення з об’єктом приймаються  
протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення.

Умови Порядку укладання договору оренди та проведення конкурсу на право оренди комунальної власності територіальної гро-
мади м. Курахове, опубліковані на веб-сайті Курахівської міської ради (www.gorsovet.org.ua — рішення Курахівської міської ради від 
16.12.2016 року №VIІ/22-25 «Про затвердження Порядку укладання договору оренди та проведення конкурсу на право оренди май-
на комунальної власності територіальної громади м. Курахове». Телефон для довідок: (06278)32455.

Голова конкурсної комісії В. В. Батрак

Зарічний районний суд м.Суми (адреса суду: 40030, Сумська обл., м. Суми, вул. Академічна, 13) викликає відпові-
дача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

10.08.2017 о 16:10 до Підлісний Дмитро Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 40000, Сумська обл., 
м. Суми, вул.  Герасима Кондратьєва, буд. 160, кв. 3) справа № 591/5080/16-ц, суддя Грищенко О. В.

18.07.2017 о 08:15 до Ваганова Єлизавета Анатоліївна (останнє відоме місце реєстрації: 40000, Сумська обл., 
м.Суми, вул. Кірова, буд. 160, кв. 4) справа № 591/1045/17, суддя Прокудіна Н. Г.

21.08.2017 о 13:00 до Чоня Анатолій Яковлевич (останнє відоме місце реєстрації: 40024, Сумська обл., м. Суми, 
вул. Харківська, буд. 31/82) справа № 591/4424/16-ц, суддя Прокудіна Н. Г.

23.08.2017 о 08:30 до Федчун Микола Іванович (останнє відоме місце реєстрації: 40021, Сумська обл., м.Суми, 
вул. Кірова, буд.160, корп.2, кв. 249) справа № 591/645/17, суддя Прокудіна Н. Г.

25.08.2017 о 13:00 до Родіонова (Кайота) Яна Григорівна (останнє відоме місце реєстрації: 40000, Сумська обл.,  
м. Суми, вул. 1-ша Замостянська, буд.95) справа № 591/1605/17, суддя Прокудіна Н. Г.

17.08.2017 о 09:30 до Бєлкін Олександр Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 40024, Сумська обл.,  
м. Суми, вул. Скд, буд. 18, кв. 43) справа № 591/634/17, суддя Прокудіна Н. Г.

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 оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Галицький районний суд м. Львова (адреса суду: 79018, 
Львівська обл., м. Львів, вул. Чоловського, 2) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення за-
боргованості у судове засідання, яке відбудеться:

24.07.2017 о 09:45 до Гавдяк Тетяна Миколаївна (останнє 
відоме місце реєстрації: 79017, Львівська обл., м. Львів, вул.
Тарнавського М. ген., буд. 118, кв. 1) справа № 461/2767/17, 
суддя Котельва К. О.

26.07.2017 о 10:00 до Молдавчук Мар’яна Юріївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 79000, Львівська обл., м. Львів, 
вул. Гоголя, буд. 11, кв. 18) справа № 461/714/17, суддя  
Котельва К. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  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.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає у су-
дове засідання Дугаєву Тетяну Іванівну як відповідачку 
у цивільній справі № 712/4435/17-ц за позовом Дугаєвої 
Лариси Іванівни до Дугаєвої Тетяни Іванівни, державного 
реєстратора Управління державної реєстрації Головно-
го територіального управління юстиції у Черкаській об-
ласті Великої Олени Володимирівни, третя особа: Кому-
нальне підприємство «Черкаське обласне об’єднане бю-
ро технічної інвентаризації», про скасування державної 
реєстрації права власності та запису в Державному реє-
стрі речових прав на нерухоме майно.

Судове засідання відбудеться 10 липня 2017 року 
об 11 год. 00 хв. у приміщенні Соснівського районно-
го суду м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 
316, другий поверх, зал судових засідань № 219 (суддя  
Пересунько Я. В.).

Ваша явка в судове засідання обов’язкова. У разі неяв-
ки справа буде розглядатися без участі відповідача за на-
явними у справі доказами.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Котилев-
ського Дмитра Никаноровича, Котилевську Ольгу Германівну, Ко-
тилевського Рувіма Дмитровича, Котилевську Юлію Дмитрівну, Ко-
тилевського Павла Дмитровича, останнє відоме місце проживання: 
вул. Головна, 52, кв. 1 (1-А), як відповідачів в судове засідання по ци-
вільній справі за позовом Барац Григорія Ісааковича, Цинцаренсько-
го Бориса Мотелевича до Котилевського Дмитра Никаноровича, Ко-
тилевської Ольги Германівни, Котилевської Юлії Дмитрівни, Коти-
левського Рувіма Дмитровича, Котилевського Павла Дмитровича 
про поділ в натурі спільного майна (та вирішення питання про при-
значення судово-будівельно-технічної експертизи).

Судове засідання призначене на 09.45 год. 14 липня 2017 року за 
адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна 4, кабінет № 20.

До зазначеної дати суд пропонує відповідачам надати заперечен-
ня на позов та докази на їх підтвердження.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі вважають-
ся повідомленими про час і місце розгляду справи і у випадку їх не-
явки в судове засідання справа буде розглянута за їх відсутності.

У разі вашої неявки в судове засідання справу буде розглянуто 
у вашу відсутність.

Суддя В. М. Чебан

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу № 2/243/2849/2017 за позовом Ліс-
няк Надії Олексіївни в інтересах Нечепоренко Ольги Сергі-
ївни до Канцедал Івана Івановича, Канцедал Валентини Ва-
силівни, Менщикова Олексія Сергійовича про визнання осіб 
такими, що втратили право користування житловим примі-
щенням. Відповідачі Канцедал Іван Іванович, Канцедал Ва-
лентина Василівна, Менщиков Олексій Сергійович, останнє 
відоме місце мешкання яких: м. Слов’янськ, вул. Марапуль-
ця, будинок 14, викликаються до суду на 21 липня 2017 ро-
ку на 08 годину 00 хвилин для участі у розгляді справи по су-
ті. Запасна дата судового засідання 28 липня 2017 року о 08 
годині 30 хвилин.

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 за їх відсутністю.

Суддя М. О. Гусинський
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 6 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +8  +13 +20  +25 Черкаська +8  +13 +20  +25
Житомирська +8  +13 +20  +25 Кіровоградська +8  +13 +20  +25
Чернігівська +8  +13 +18  +23 Полтавська +8  +13 +20  +25
Сумська +8  +13 +18  +23 Дніпропетровська +8  +13 +20  +25
Закарпатська +8  +13 +20  +25 Одеська +13  +18 +23  +28
Рівненська +8  +13 +20  +25 Миколаївська +13  +18 +23  +28
Львівська +8  +13 +20  +25 Херсонська +13  +18 +23  +28
Івано-Франківська +8  +13 +20  +25 Запорізька +13  +18 +23 +28
Волинська +8  +13 +20  +25 Харківська +8  +13 +20  +25
Хмельницька +8  +13 +20  +25 Донецька +8  +13 +20  +25
Чернівецька +8  +13 +20  +25 Луганська +8  +13 +20  +25
Тернопільська +8  +13 +20  +25 Крим +13  +18 +23  +28
Вінницька +8  +13 +20  +25 Київ +11  +13 +21  +23

Укргiдрометцентр

Марія ЛАГІДНА 
для «Урядового кур’єра»

МАЙБУТНЄ ЗА ІННОВАЦІЯ-
МИ. Європейські прагнення на-
шої країни щодня наближають 
подвижники на багатьох напря-
мах — спортсмени й митці, імідж-
мейкери й волонтери, академіки і 
студенти. А найкращою промоці-
єю українського інтелекту стають 
здобуті нашими співвітчизниками 
високі нагороди.

Нещодавно Європейська 
науково-промислова палата 
EUROCHAMBERS (ЄНПП) наго-
родила дипломом якості і золо-
тою медаллю заслуженого пра-
цівника освіти України доцента 
кафедри технічного сервісу та ін-
женерного менеджменту ім. М. П. 
Момотенка, професора зі спеці-
альності «Соціологія управління» 
Національного університету біо-
ресурсів і природокористування 
України Анатолія Шостака за ви-
сокоякісну професійну діяльність 
і фундаментальний внесок в інно-
ваційну освіту. 

Науковець понад 35 років по-
єднує викладацьку діяльність 
із прикладною методикою, за-
ймається розробленням і впро-
вадженням у навчально-вихов-
ний процес методів активного 
навчання, зокрема ділових ігор; 

працює у напрямі мотиваційно-
го менеджменту, інформаційних 
технологій та наукометрії. Роз-
робив унікальну методику оціню-
вання професійної діяльності на-
уково-педагогічних працівників і 
структурних підрозділів навчаль-
них закладів І—IV рівнів акреди-
тації з подальшим визначенням 
їхнього рейтингу. Суть методи-
ки полягає в тому, щоб форма-
лізувати діяльність науково-пе-
дагогічних працівників, вилучи-
ти емоційну складову під час їх-
нього оцінювання, знайти відпо-
відні критерії (індикатори), усуну-
ти зрівнялівку в оплаті праці, зму-

сити вести чіткий облік власно-
руч виконаної роботи. Методика 
сприяла надзвичайній мотивації 
до праці, іншими словами, дала 
значний поштовх внутрішнім при-
хованим резервам без додатко-
вих капіталовкладень. Методику 
впроваджено у десятках універ-
ситетів. Деякі виші просто взяли 
цю унікальну розробку на озбро-
єння, користуючись тим, що кон-
цепція, парадигма, сутність і ма-
тематична модель методики до-
ступні в інтернеті.

«Понад 20 років беру участь у 
міжнародних конференціях, що 
проводять Міжнародна академія 

природознавства (International 
Akademy of Natural History, м. Мю-
н хен) та Європейський науково-
промисловий консорціум, був на-
городжений престижними орде-
нами Євросоюзу LABORE ET 
SCIENTIA («Працею і знаннями») 
та PRIMUS INTER PARES («Пер-
ший серед рівних»), тому визна-
ння хоч і стало великою і приєм-
ною несподіванкою, та  підстав 
для такого рішення було достат-
ньо», — каже Анатолій Вікторо-
вич. 

Варто зазначити, що  Євро-
палата організовує щорічний 
міжнародний рейтинг універси-
тетів ARES (Academic Ranking 
European Standarts), який оцінює 
їхню здатність забезпечувати 
студентів необхідними знаннями, 
брати участь у науково-дослід-
ній діяльності, активно спілкува-
тися з майбутніми роботодавця-
ми. Нагороду київського науков-
ця й освітянина було враховано 
під час складання ARES-2017. У 
рейтингу українських вищих за-
кладів освіти, а це 73 найкращі 
університети, НУБіП посів вось-
му позицію у категорії ВВВ+, куди 
входить найбільша кількість кри-
теріїв (шість), вона означає надій-
ну якість викладання, широку на-
укову діяльність і затребуваність 
випускників серед роботодавців.

Побачити купальські зорі 
ФЕЄРІЯ. На Херсонщині відбувся традиційний фестиваль 
народної творчості  

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

У місті Гола Пристань 
відбувся ХV Всеукра-

їнський благодійний фес-
тиваль народної творчості 
«Купальські зорі», який зі-
брав на березі річки  Конки 
шанувальників  української 
творчості й фольклору. Що-
річний захід укотре став ве-
ликим очікуваним святом 
для багатьох жителів і гос-
тей міста. Адже його сприй-
мають як одну з найкращих 
візитівок Херсонщини не 
лише в Україні.

Набережна Голої При-
стані перетворилася на 
майданчик для розваг, ви-
ступів творчих колективів 
і різноманітних конкурсів, 
де кожен з учасників відчу-
вав себе чи не найголовні-
шим актором єдиного дій-
ства. Сприяв цьому ярма-
рок, літературно-пісенний 
конкурс «У сяйві «Купаль-
ських зір», конкурс «Фес-
тивальний розмай», все-
українська виставка-кон-
курс образотворчого і деко-
ративно-вжиткового мис-
тецтва, де всі охочі взяли 
участь та отримали пода-
рунки.

Звісно, не обійшлося на 
святі без конкурсу «Ку-
пальська красуня», який 
викликав у глядачів осо-
бливу зацікавленість. Юні 
чарівні талановиті красуні 

взяли участь у традиційно-
му відкритому змаганні. Се-
ред учасниць були дівчата 
не лише з Голої Пристані, 
а й з усієї України. Красуні 
отримали подарунки.

Приваблювали розмаїт-
тям витвори майстрів, се-
ред яких вишиванки, виро-
би з бісеру, шкіри, солом-
ки, дерева, ікони, художній 
розпис, ковальські шедев-
ри. Найбільше учасників зі-
брали майстер-класи з він-
коплетіння,  гончарства,  бо-
ді-арту. На окремих ділян-
ках набережної відбували-

ся змагання з шахів та ша-
шок, футболу, баскетбо-
лу, карате, боксу, дзюдо. На 
річці юні спортсмени вибо-
рювали звання найкращих 
на байдарках та каное. Ви-
довищним став запуск по-
вітряних зміїв від аероклу-
бу «Галактика». 

Відбулося й гастрономіч-
не свято. Смачним козаць-
ким кулешем за власним 
рецептом пригощав Лео-
нід Островський, помічник 
отамана Голопристансько-
го куреня імені Костя Горді-
єнка Низового Запорозько-

го чорноморського козацтва. 
Він запропонував ушанува-
ти голопристанських коза-
ків, які загинули за Україну 
в зоні проведення АТО.

На свято завітав заступ-
ник голови Херсонської 
обл держадміністрації Єв-
ген Рищук, який підтримує 
фестиваль задля розвитку 
й відродження традиційних 
свят, обрядів та української 
національної культури у 
краї. Фестивальне життя 
вирувало до самої ночі, ко-
ли запалили 15 вогнищ на 
честь ювілею дійства. 

Рушник миру  
з Лебедина поїде  
до Одеси

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ІНІЦІАТИВА. Цими днями учнівський і педагогічний колек-
тиви Лебединської ЗОШ №5 стали учасниками міжнародного 
проекту «Діти — юні посли світу», зустрівшись із його представ-
ником членом Одеської обласної ради миру Іриною Гриник. 
Свого часу Ірина Миколаївна жила в Лебедині і навчалася в 
цій школі. Тепер живе в Одесі, вона представник Чорномор-
ської флотилії юних моряків, член асоціації моряків-підвод-
ників імені О. Маринеску. А зустріч у Лебедині ініціював ди-
ректор СТОВ «Перемога» Ле-
бединського району ветеран-
підводник Анатолій Онайко, 
який три роки служив у Кронш-
тадті й Полярному під Мур-
манськом, а нині успішно очо-
лює одне з провідних  еконо-
мічно міцних сільськогоспо-
дарських підприємств краю. 
Під час зустрічі гостя розпо-
віла про міжнародний про-
ект, спрямований на підтрим-
ку миру в усьому світі. Йо-
го учасники готують спіль-
ний рушник, на який додають частини з міст і місць сві-
ту, вишиваючи на ньому відповідні географічні назви.  
До його створення вже долучилися активісти Македонії, Ту-
реччини, кількох українських міст, а тепер настала чер-
га Лебедина. Передбачають, що 21 вересня цього року, в 
День миру, величезний рушник розгорнуть на Потьомкін-
ських сходах в Одесі, де ним зможуть помилуватися не тіль-
ки місцеві городяни, а й численні гості чорноморського міста. 
У шкільній зустрічі взяли участь члени асоціації підводників 
Лебединського району на чолі з Михайлом Бондаренком, які 
разом з гостею подарували учням кілька примірників «Мор-
ського літературного альманаху».

За словами Анатолія Онайка, такі проекти надзвичайно ак-
туальні, бо пропагують мир, добро, солідарність, так потріб-
ні Україні. Тож він має намір у вересні організувати і профі-
нансувати школярам і вчителям поїздку в Одесу, щоб вони на 
власні очі побачили велетенський рушник миру, на якому бу-
де і частинка Лебедина.

 21 вересня  
цього року, в День 
миру, величезний 
рушник розгорнуть 
на Потьомкінських 
сходах.

Український науковець  
отримав європейське визнання

Колектив «Модерн» представив театралізоване купальське дійство

Європейську нагороду Анатолієві Шостаку вручив ректор 
НУБіП Станіслав Ніколаєнко 
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