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КУРСИ ВАЛЮТ/БАнКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені національним банком України на 10 липня 2017 року
USD 2602.2967 EUR 2969.7410 RUB 4.3099 / AU 317584.29 AG 4122.04 PT 235507.85 PD 217291.77

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій
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Економіка 
України 
за січень — 
травень 
2017 року

Україна й НАТО 
розпочинають 
дискусії про План 
дій щодо членства 
в Альянсі

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ

Лікарні Дніпра 
встановлюють власні котельні
РАЦІОНАЛЬНО. Нині розпочато будівництво ще однієї — на соняшникових пелетах

Наталія БІЛОВИЦЬКА, 
«Урядовий кур’єр»

На Дніпропетровщині роз-
почато будівництво черго-

вої сучасної котельні, яка пра-
цюватиме без використання га-

зу — на соняшникових пеле-
тах. Вона опалюватиме велику 
міську лікарню і три прилеглі 
житлові будинки.

Комунальний заклад Дні-
пропетровської обласної ради 
— Четверта дніпровська місь-

ка багатопрофільна клініч-
на лікарня розрахована на 745 
ліжко-місць, має в своєму скла-
ді багато важливих відділень. 
Серед них — ендокринологіч-
ний, гематологічний, нефроло-
гічний, онкопроктологічний, хі-

міотерапевтичний центри, від-
ділення трансфузіології, гемо-
діалізу (тут, зокрема, надаєть-
ся допомога вимушеним пере-
селенцям й жителям Донбасу, 
які не можуть отримати важ-
ливу для життя медичну по-

слугу вдома), неврологічне та 
терапевтичне, два урологічних, 
два хірургічних, центри хірур-
гії судин, гострих отруєнь, па-
тології голови й шиї, лі-
кування профзахворю-
вань та інші. 4

ЗБиТКи. Численні погодні аномалії, які фіксують упродовж 
кількох останніх років, додають селянам клопоту
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Генеральний секретар ООН про повагу до нашого 
народу на національному й світовому рівнях 

«Сі Бриз» розпочинає 
морські операції

СПІЛЬНА БЕЗПЕКА. В Україні до 23 липня триватимуть між-
народні військово-морські навчання «Сі Бриз-2017». Проходять 
вони в дусі програми «Партнерство заради миру» відповідно 
до програми двосторонньої співпраці між міністерствами обо-
рони України і США на поточний рік. Загалом до участі залу-
чено 16 країн: Україну, США, Румунію, Туреччину, Грузію, Ве-
лику Британію, Грецію, Канаду, Італію, Бельгію, Болгарію, Лит-
ву, Норвегію, Польщу, Швецію, Францію. Темою стало прове-
дення багатонаціональної морської операції з безпеки у кризо-
вому регіоні, повідомляє УНІАН. Буде опрацьовано зокрема дії 
штабу з планування та ведення морських операцій відповідно 
до стандартів НАТО, дії багатонаціональних сил під час опера-
ції з безпеки в Чорному морі.

З нашого боку залучено 15 кораблів, катерів і суден забезпе-
чення, до 8 літаків і вертольотів, рятувальна пошуково-десант-
на група, підрозділ морської піхоти, інженерний підрозділ, май-
же 50 одиниць техніки. Не стоять осторонь і Нацгвардія, кур-
санти військових вишів Сухопутних військ, морська й авіаційна 
техніка прикордонників і Повітряних сил.

ЦиТАТА ДНЯ

АНТОНІУ ГУТЕРРІШ:

ЦиФРА ДНЯ

101,6%  
становив, за даними Держстату, 

індекс споживчих цін (індекс інфляції) 
у червні 2017 року порівняно з травнем   

«Українці 
мають право жити в мирі 

і процвітанні, а їхнього 
права на незалежність, 

суверенітет 
і територіальну 

цілісність слід 
дотримуватися».

У ДЗЕРКАЛІ СТАТиСТиКи

Як оговтуються від стихії 
постраждалі регіони? 
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оголошення

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

Саратський районний суд Одеської області (68200, 
смт Сарата, Одеської області, вул. Крістіана Вернера, 
107, суддя Кожокар Т. Я.) викликає в судове засідан-
ня на 11 серпня 2017 року, на 12 годину 30 хвилин як 
відповідача Гайдаржи Георгія Петровича, який заре-
єстрований: с. Новоселівка, вулиця Комсомольська, 
26, Саратського району, Одеської області по цивіль-
ній справі за позовом Гайдаржи Галини Василівни до 
Гайдаржи Георгія Петровича про розірвання шлюбу.

В разі неявки та невиконання обов’язку повідоми-
ти суд про причину неявки, справу буде вирішено без 
вашої участі за наявними у справі доказами.

Виноградівський районний суд Закарпатської об-
ласті викликає Демірську-Денес Ірену Михайлівну як 
відповідача по цивільній справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційного банку 
«ПриватБанк» до Демірської-Денес Ірени Михайлів-
ни про стягнення заборгованості в судове засідання, 
призначене на 17.08.2017 року о 08.30 год. у залі су-
дових засідань Виноградівського районного суду за 
адресою: Закарпатська область, м. Виноградів, вул. 
Тюльпанів, 24.

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

Суддя Бак М. Д.

До Ужгородського міськрайонного суду виклика-
ються Мако Маргарета Тиборівна та Магаль Крістіан 
Іванович, місце реєстрації яких невідоме, як відпові-
дачі по цивільній справі за позовом Магаль Івана Іва-
новича до Мако Маргарети Тиборівни, Магаль Кріс-
тіана Івановича про визначення частки у спільній су-
місній власності, на судове засідання, яке відбудеть-
ся 05 вересня 2017 року о 09 год. 00 хв. за київським 
часом в приміщенні Ужгородського міськрайонного 
суду за адресою: м. Ужгород, вул. Загорська, 53.

Суддя О. А. Придачук

В Ірпінський міський суд Київської області на 
21.08.2017 р. о 16 год. 00 хв. (справа № 367/2125/17), 
викликається: Черемних Олексій Вікторович по спра-
ві за позовом Черемних Наталії Олегівни до Черем-
них Олексія Вікторовича про поділ спільного майна 
подружжя.

В разі неявки Черемних Олексія Вікторовича (Ки-
ївська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7), справа бу-
де розглядатися у його відсутність.

Суддя Л. П. Саранюк

Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу 
(адреса суду: 50086, Дніпропетровська обл., м. Кри-
вий Ріг, вул. Л. Бородича, 3) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться:

14.07.2017 о 12:15 до Касьяненко Юрій Анатолі-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 50103, Дні-
пропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Димитро-
ва, буд. 120, кв. 67) справа № 211/983/17-ц, суддя  
Ніколенко Д. М.

08.08.2017 о 08:45 до Касан Олександр Володи-
мирович (останнє відоме місце реєстрації: 50103, 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Косіора,  
буд. 92, кв. 18) справа № 211/5362/16-ц, суддя  
Ткаченко С. В.

10.08.2017 о 12:15 до Аратовський Дмитро Андрі-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 50048, Дні-
пропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Вечірньокут-
ська, буд. 52, кв. 145) справа № 211/333/17-ц, суддя 
Ніколенко Д. М.

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.

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ, 
Вознесенський узвіз, 10-Б, каб. 38) викликає Підліс-
ного Івана Володимировича на 14 год. 30 хв. 15 лис-
топада 2017 року як відповідача у цивільній справі  
№ 760/1205/17 (2-2671/17) за позовом Юцевої Те-
тяни Іванівни до Підлісного Івана Володимировича, 
третя особа: Солом’янський районний відділ Дер-
жавної міграційної служби України в м. Києві про ви-
знання особи такою, що втратила право користуван-
ня житловим приміщенням.

У разі неявки, справу буде розглянуто за відсут-
ності відповідача.

Суддя В. В. Українець

Сватівський районний суд Луганської облас-
ті, розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідо-
мляє, що 10 травня 2017 року по цивільній справі  
№ 426/7487/16-ц за позовом Єгорова Віталія Вікто-
ровича до Краснодонської міської ради Луганської 
області про визнання права власності на спадкове 
майно в порядку спадкування за законом, треті осо-
би: Єгоров Олег Вікторович, Єгорова Надія Анатоліїв-
на, державний нотаріус Другої Сєвєродонецької но-
таріальної контори Ахметханов Михаїл Рафаілович, 
було винесено заочне рішення про задоволення по-
зовних вимог позивача.

Суддя Л. М. Осіпенко

Апеляційний суд Миколаївської області повідо-
мляє, що кримінальне провадження за апеляційною 
скаргою захисника Кузьміних І. М. в інтересах обви-
нуваченого Якуніна М. Ю., яка надійшла до Апеля-
ційного суду Миколаївської області, вул. Садова, 2-а,  
м. Миколаїв, на вирок Центрального районного су-
ду м. Миколаєва від 12 квітня 2017 року за обвинува-
ченням Якуніна М. Ю. у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, 
відкладено в Апеляційному суді Миколаївської об-
ласті на 17 серпня 2017 року на 11.00 годину.

Суддя О. В. Куценко

Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-
кає Прохоренка Віталія Генадійовича, останнє відо-
ме місце проживання: м. Чернівці, вулиця Південно-
Кільцева, 5В/27, як відповідача в судове засідання по 
цивільній справі за позовом Прохоренка Генадія Ві-
талійовича до Прохоренка Віталія Генадійовича про 
визнання особи такою, що втратила права користу-
вання житловим приміщенням на 09.45 годину 31 
липня 2017 року за адресою: м. Чернівці, вулиця Ка-
федральна, 4, кабінет № 19.

У разі вашої неявки в судове засідання справу бу-
де розглянуто у вашу відсутність.

Суддя Смотрицький В. Г.

Харківський районний суд Харківської області ви-
кликає Салюк Світлану Петрівну у судове засідан-
ня, призначене на 17.07.2017 року о 09.30 годині по 
справі за позовом Салюка Олександра Олексійовича 
до Салюк Світлани Петрівни про визнання особи та-
кою, що втратила право користування житловим при-
міщенням.

У разі неявки відповідача у судове засідання, непо-
відомлення про поважність причин неявки та ненадан-
ні заяви про розгляд справи у його відсутність, справа 
буде розглянута у порядку заочного розгляду.

Суддя Т. В. Бобко

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Ки-
їв, Вознесенський узвіз, 10-Б, каб. 38) викликає Со-
нічева Євгена Івановича на 10 год. 30 хв. 25 жов-
тня 2017 року як відповідача у цивільній справі  
№ 760/5580/16-ц (2-1778/17) за позовом Компанії 
«Маріа Клементіне Мартін Клостерфрау Фертрібсге-
зельшафт міт бешренктер Хафтунг» до Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України, Сонічева 
Євгена Івановича про визнання недійсним свідоцтва 
на знак для товарів і послуг.

У разі неявки, справу буде розглянуто за відсут-
ності відповідача.

Суддя В. В. Українець

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької обл. (адреса суду: 23100, 
Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Образцова, 6) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться:

14.07.2017 о 08:30 до Ярова Альона Володимирівна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 23136, Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Межи-
рів, вул. Замостянська, буд. 47) справа № 130/467/17, суддя Шепель К. А.

14.07.2017 о 08:30 до Кордон Ольга Степанівна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 23100, Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Кутузова, буд. 141) справа  
№ 130/468/17, суддя Шепель К. А.

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

Криничанський районний суд Дніпропетровської 
обл. (адреса суду: 53200, Дніпропетровська обл., смт 
Кринички, вул. Виконкомівська, 17) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться  18.07.2017 
о 10:00 до Сухомлин Андрій Петрович (останнє відоме 
місце реєстрації: 52300, Дніпропетровська обл., Крини-
чанський р-н, с. Червоний Яр, вул. Горянська, буд. 51) 
справа № 178/569/17, суддя Лісняк В. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення 
судового засідання.

Бердянський міськрайонний суд Запорізької обл. 
(адреса суду: 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 
Комунарів, 64) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться:

14.07.2017 о 08:45 до Люта Оксана Валеріївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 71112, Запорізька обл., Бер-
дянський р-н, м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, буд.4, 
кв. 61) справа № 310/2167/17, суддя Вірченко О. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення 
судового засідання.

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинуваченого Іщенка Василя Івановича  
(к/п № 42016000000002629) у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України 
та повідомляє, що підготовче судове засідання та роз-
гляд клопотання про здійснення спеціального судово-
го провадження відбудеться 19.07.2017 року о 09 год. 
15 хв. в приміщенні Святошинського районного суду 
міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, 
каб. 6-а.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя С. І. Дячук

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (майна) ПАТ «БАНК КАМБІО»

Номер лота: Q82749b10417 - Q82749b10432 Q82649b10406 - Q82649b10416 Q81949b10107 Q81849b10106 Q81749b10105 Q81649b10104
Короткий опис активів в лоті Права вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів  
(електронного аукціону) www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (електронного аукціону) 25.07.2017 р. 25.07.2017 р. 25.07.2017 р. 25.07.2017 р. 25.07.2017 р. 25.07.2017 р.
Час проведення відкритих торгів (електронного аукціону) Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale.prozorro.sale
Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-

paying/liquidation/22-
kambio/14820-5069

http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/22-kambio/14819-5068

http://www.fg.gov.
ua/not-paying/
liquidation/22-

kambio/14816-5063

http://www.fg.gov.
ua/not-paying/
liquidation/22-

kambio/14815-5062

http://www.fg.gov.
ua/not-paying/
liquidation/22-

kambio/14813-5059

http://www.fg.gov.
ua/not-paying/
liquidation/22-

kambio/14787-5060

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА»

на електронному торговельному майданчику ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕРЕЖА ПУБЛІЧНИХ АУКЦІОНІВ»

Номер лота: Q82463b10262

Коротка назва лоту/номер кредитного договору: Транспортний засіб
Місце проведення аукціону: www.prozorro.sale
Дата проведення аукціону: Перші  відкриті торги (аукціон) – 31.07.2017 

Другі  відкриті торги (аукціон) – 14.08.2017
Треті  відкриті торги (аукціон) – 29.08.2017
Четверті  відкриті   торги (аукціон) – 12.09.2017
П’яті відкриті торги (аукціон) – 26.09.2017
Шості відкриті торги (аукціон) – 10.10.2017 
Сьомі відкриті торги (аукціон) – 25.10.2017 
Восьмі відкриті торги (аукціон) – 08.11.2017 

Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)  
по кожному лоту вказується на веб-сайтах організаторів торгів 
(http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale)

Детальна інформація по лоту 
(параметри, забезпечення, початкова ціна, 
правила участі в аукціоні):

Посилання на оголошення про проведення аукціону,  
розміщене на веб-сайті Фонду
http://torgi.fg.gov.ua:80/137136

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ «ВБР»

Номер лота: Q82717b10683 - 
Q82717b10760

Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

 Права вимоги за кредитни-
ми договорами та договора-
ми 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:

26.07.2017 р.

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону:

Точний час початку прове-
дення 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/catalog/
krediti/pat_+-vbr/ 

Тиврівський районний суд викликає в судове за-
сідання як відповідача Абрамова Володимира Во-
лодимировича, останнє відоме місце проживання: 
м. Гнівань, вул. Калініна, 15-а Тиврівського району, 
по справі № 145/831/17 за позовом Товариства з об-
меженою відповідальністю «Менеджмент Інвести-
цій» до Абрамова Володимира Володимировича про 
стягнення заборгованості за договором споживчого 
кредиту, яке відбудеться 14.07.2017 р. о 09.00 год. 
у приміщенні Тиврівського районного суду Вінниць-
кої області за адресою: вул. Шевченка, 3, смт Тиврів 
Тиврівського району Вінницької області, 23300.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази.

У разі неприбуття відповідач повинен повідомити 
суд про причини неявки, інакше справу буде розгля-
нуто у його відсутності на підставі наявних у ній до-
казів.

Суддя Н. О. Кіосак

Криничанський районний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 53200, Дні-
пропетровська обл., смт Кринички, вул. Виконкомівська, 17) повідомляє, що по 
цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 14.06.2017 до Альошина (Лич-
маненко) Наталя Леонідівна (останнє відоме місце реєстрації: 52362, Дніпропе-
тровська обл., Криничанський р-н, с. Болтишка, вул. Мостова, буд. 28) справа  
№ 178/311/17, судя Лісняк В. В. було ухвалено заочне рішення, позовна вимога за-
доволена повністю або частково

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

Солом’янський районний суд м. Києва викликає Конюшенка Василя Петрови-
ча (остання відома адреса якого: вул. Пост-Волинська, 2/103, кв. 35/5, м. Київ, 
03061), який є відповідачем по цивільній справі 760/22788/15-ц (2/760/1249/17) 
за позовом Публічного акціонерного товариства «Київенерго» до Конюшенка Ва-
силя Петровича про стягнення боргу за актом порушення, в судове засідання на 
14.07.2017 року о 09 год. 30 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою:  
м. Київ, Вознесенський узвіз, 10Б, каб. № 32.

У разі неявки до суду, оголошення вважається належним повідомленням і 
справу буде розглянуто по суті у вашу відсутність за наявними в ній матеріалами.

Суддя Кицюк B. C.

Дружківський міський суд Донецької обл. (адреса суду: 84200, Донецька 
обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться  14.07.2017 о 15:00 до Пронін Павло Костянтинович (останнє відоме 
місце реєстрації: 84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Космонавтів, буд. 
34, кв. 21) справа № 229/1777/17, суддя Гонтар А. Л.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про при-
чини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.   З опублікуванням цього оголошення від-
повідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Любарський районний суд Житомирської обл. (адреса суду: 13100, 
Житомирська обл., смт. Любар, вул. Леніна, 36) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться:

14.07.2017 о 08:30 до Хоменко Олександр Олексійович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 13132, Житомирська обл., Любарський р-н, с. Гро-
мада, вул. Перемоги, буд. 9) справа № 282/545/17, суддя Вальчук В. В.

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

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважаєть-
ся належним чином повідомленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
для участі у проведенні процесуальних дій

Морозова Світлана Анатоліївна, 20.06.1977 р.н., котра проживає за адре-
сою: м. Донецьк, вул. Комунарів, буд. 11а, паспорт громадянина України, се-
рія ВК №482268, виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій об-
ласті 26.03.2008 p., на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України, вам необ-
хідно з’явитися 15 липня 2017 року до каб. 307 СВ УСБУ в Донецькій області, 
до старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій об-
ласті старшого лейтенанта юстиції Тимка B. C. за адресою: Донецька область,  
м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, для вручення вам повідо-
млення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України у кримінальному провадженні № 22017050000000158.

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області викликає Святобога Ро-
мана Володимировича, 31.05.1977 року народження (останнє відоме місце проживання: Пол-
тавська область, м. Кременчук, вул. Дем’яна Бідного, 12, кв. 118) як обвинуваченого в судове 
засідання по кримінальному провадженню № 22015170000000023 по обвинуваченню Свято-
бога Романа Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Судове засідання відбудеться 24 липня 2017 року о 10.00 годин у примі-
щенні суду за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вулиця Троїцька, 37/49.

Явка до суду є обов’язковою. В разі вашої неявки без поважних причин або неповідо-
млення про причини свого неприбуття в судове засідання, судовий розгляд кримінально-
го провадження № 22015170000000023 по обвинуваченню Святобога Романа Володимиро-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України,  
буде здійснюватися у вашу відсутність.

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

Печерський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Бастрікова Владислава Олександровича, 
27.09.1976 р.н. (останнє відоме місце проживання: 
Київська область, Вишгородський район, с. Старі Пе-
трівці, пров. Виноградний, буд. 8) у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України в судове за-
сідання, яке відбудеться 14 липня 2017 року о 10 год. 
30 хв. Явка до суду обов’язкова! При собі необхід-
но мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Печерського районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42а, зал №3, 
каб. 17, під головуванням судді Шапутько С. В.

Також повідомляємо, що відповідно до ухвали Пе-
черського районного суду м. Києва від 05.07.2017 
призначено судовий розгляд на підставі обвинуваль-
ного акта за обвинуваченням Бастрікова Владислава 
Олександровича, 27.09.1976 р.н., у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, в порядку спе-
ціального судового провадження.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

В провадженні Новоайдарського районно-
го суду Луганської області (Луганська область, 
смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38), знаходить-
ся кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за  
№ 22016130000000053 від 22.02.2016 р. за обвину-
ваченням Конопльової Світлани Юріївни у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 110 КК України.

Суддя Новоайдарського районного суду Луган-
ської області Мартинюк В. Б. викликає обвинуваче-
ну Конопльову Світлану Юріївну, 27.11.1964 р. н., 
яка зареєстрована та проживає за адресою: Луган-
ська область, Новоайдарський район, м. Щастя, кв-л 
Енергетиків, буд. 18, кв. 63, у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 19 липня 2017 р. о 09.30 год. у 
приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт 
Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

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

Менський районний суд Чернігівської області викли-
кає в судове засідання:

- відповідача Зорадську Вікторію Володимирівну, 
останнє відоме місце проживання якої: місто Київ, вули-
ця Шолом Алейхема, 4, квартира 37;

- відповідача Зорадського Олексія Петровича, остан-
нє відоме місце проживання якого: місто Київ, вули-
ця Шолом Алейхема, 4, квартира 37 у цивільній справі  
№ 738/953/17 за позовом Менського санаторія «Ост-
реч» до Зорадської Вікторії Володимирівни, Зорадсько-
го Олексія Петровича про визнання договору дарування 
недійсним.

Судове засідання відбудеться 31 липня 2017 року о 14 
годині 00 хвилин у приміщенні Менського районного су-
ду Чернігівської області, за адресою: місто Мена, вулиця 
Сіверський шлях, 146, Чернігівської області, 15600.

Відповідачам запропоновано до початку розгляду 
справи подати письмові заперечення проти позову та по-
силання на докази, якими вони обгрунтовуються.

Роз’яснити відповідачам, що відповідно до положень 
ст. 74 п. 9 ЦПК України, з опублікуванням оголошення 
про виклик, відповідач вважається повідомленим про 
час і місце розгляду справи.

У випадку неможливості прибути у судове засідання, 
відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини не-
явки.

У разі неявки у судове засідання відповідача, повідо-
мленого належним чином, суд вирішує справу на підста-
ві наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Парфененко О. Я.

Приватне акціонерне товариство «ПРОСТО-страхування», 
код ЄДРПОУ 24745673, повідомляє про втрату наступних 
бланків договорів страхування (страхових полісів) та спеці-
альних знаків:

Бланки полісів обов’язкового страхування цивільно-пра-
вової відповідальності власників наземних транспортних за-
собів:

серії  AК за наступними номерами: 1278675, 1278677, 5858055.
Бланки спеціального знаку до полісів ОСЦПВВНТЗ:
серії АВ за наступними номерами: 1561960.
серії АС за наступними номерами: 7957752.
серії АЕ за наступними номерами: 7769163, 4859002.
серії AК за наступними номерами: 1278675, 1278677, 5858055.
Бланки договорів  добровільного страхування від нещас-

ного випадку серії OZ: 144067.
Бланки договорів  медичного страхування іноземців, 

які тимчасово перебувають на території України серії UKN: 
57145,  60587, 70774, 80430, 80239-80241, 80430, 91327, 
91337, 101127, 101775, 101879, 104662, 108206, 108208, 
108217, 108228, 108229.

У зв’язку із  викладеним вищевказані бланки договорів 
страхування, полісів, сертифікатів, спеціальні знаки до них і 
т. і. є недійсними.  Заяви про страхові випадки за вказаними 
договорами страхування не приймаються,  страхове відшко-
дування не виплачується.       

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає:

– Запорожця Георгія Федоровича;
– Приватне підприємство «Техімекс-Груп»;
– Міське комунальне підприємство «Бюро технічної інвентаризації»;
– ПП Сєдих Віталія Івановича;
– КСП «Агролюкс»;
– Осьмінкіна Анатолія Олексійовича;
– Сисака Романа Ігоровича;
– Сисак Валентину Олександрівну;
– Слєпцову Інну Валеріївну;
– Осьмінкіну Галину Онисівну
в цивільній справі № 426/2649/14-ц за позовом Запорожця Георгія Федоровича до Приватного 

підприємства «Техімекс-Груп», Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», 
Міського комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації», ПП Сєдих Віталія Іванови-
ча, треті особи, що заявляють самостійні вимоги — КСП «Агролюкс», Орган опіки та піклуван-
ня Сватівської міської ради, який діє від імені та в інтересах неповнолітньої Осьмінкіної Катери-
ни Анатоліївни, Осьмінкіна Галина Онисівна, Осьмінкін Анатолій Олексійович, що діють від іме-
ні та в інтересах неповнолітньої Осьмінкіної Катерини Анатоліївни, треті особи: Сисак Роман Іго-
рович, Сисак Валентина Олександрівна, Слєпцова Інна Валеріївна, Державна реєстраційна служ-
ба України «Укрдержреєстр», реєстраційна служба Луганського міського управління юстиції Лу-
ганської області про визнання недійсним договору купівлі-продажу, визнання недійсною та скасу-
вання реєстрації, визнання недійсним договору іпотеки та зобов’язання вчинити дії, витребування 
нерухомого майна з чужого незаконного володіння, за зустрічним позовом Приватного підприєм-
ства «Техімекс-Груп» до Запорожця Георгія Федоровича, Слєпцової Інни Валеріївни, Сисака Ро-
мана Ігоровича, Сисак Валентини Олександрівни, Приватного підприємця Сєдих Віталія Ігорови-
ча, треті особи: Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль», Міське комунальне 
підприємство «Бюро технічної інвентаризації», про визнання права власності та визнання недій-
сним договору купівлі-продажу, за позовом колективного сільськогосподарського підприємства 
«Агролюкс» до Приватного підприємства «Техімекс-Груп», Публічного акціонерного товариства 
«Райффайзен Банк Аваль», Міського комунального підприємства «Бюро технічної інвентариза-
ції», Приватного підприємця Сєдих Віталія Ігоровича, треті особи, що заявляють самостійні вимо-
ги – Орган опіки та піклування Сватівської міської ради, який діє від імені та в інтересах неповно-
літньої Осьмінкіної Катерини Анатоліївни, Осьмінкіна Галина Онисівна, Осьмінкін Анатолій Олек-
сійович, що діють від імені та в інтересах неповнолітньої Осьмінкіної Катерини Анатоліївни, тре-
ті особи: Запорожець Георгій Федорович, Сисак Роман Ігорович, Сисак Валентина Олександрів-
на, Слєпцова Інна Валеріївна, Державна реєстраційна служба України «Укрдержреєстр», реєстра-
ційна служба Луганського міського управління юстиції Луганської області, про визнання недій-
сною реєстрації нерухомого майна, визнання недійсним договору іпотеки, витребування нерухо-
мого майна з чужого незаконного володіння, за позовом Осьмінкіної Галини Онисівни, Осьмінкі-
на Анатолія Олексійовича до Приватного підприємства «Техімекс-Груп», Публічного акціонерного 
товариства «Райффайзен Банк Аваль», Міського комунального підприємства «Бюро технічної ін-
вентаризації», Приватного підприємця Сєдих Віталія Ігоровича, треті особи, що заявляють само-
стійні вимоги – Орган опіки та піклування Сватівської міської ради, який діє від імені та в інтере-
сах неповнолітньої Осьмінкіної Катерини Анатоліївни, колективного сільськогосподарського під-
приємства «Агролюкс», треті особи: Запорожець Георгій Федорович, Сисак Роман Ігорович, Си-
сак Валентина Олександрівна, Слєпцова Інна Валеріївна, Державна реєстраційна служба України 
«Укрдержреєстр», реєстраційна служба Луганського міського управління юстиції Луганської об-
ласті, про визнання недійсною реєстрації нерухомого майна, визнання недійсним договору іпоте-
ки, витребування нерухомого майна з чужого незаконного володіння, стягнення матеріальної та 
моральної шкоди в судове засідання, яке відбудеться 17 липня 2017 року о 09.20 годині.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу про стягнення незакон-
но отриманої адресованої допомоги та судових витрат за позовом Управління 
соціального захисту населення Слов’янської міської ради до:

Відповідач: Чорний Віктор Васильович, останнє місце реєстрації та прожи-
вання: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Білоруська, буд. 11, викликається 17 
липня 2017 року о 13 год. 00 хв. до суду, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. 
У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про припини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя Кузнецов Р. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Кличнікова Володи-
мира Миколайовича як обвинуваченого на 11 год. 45 хв., 18 липня 2017 
року у справі за обвинуваченням Кличнікова Володимира Миколайовича, 
24.08.1964 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення 
(злочину) передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону України 
№ 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального кодексу 
України») за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 40.

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

Суддя Бірса О. В.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу 
про стягнення заборгованості за позовом ПАТ «Енергобанк» до:

Відповідачка: Узлова Ірина Вікторівна, останнє місце реєстрації та 
проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Олімпійська, буд. 2, 
кв. 35, викликається 17 липня 2017 року о 08 год. 00 хв. до суду, для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову 
та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде розглянута в її відсутність.

Суддя Кузнецов Р. В.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє Кузнецова Єв-
гена Олександровича, який зареєстрований за адресою: 04108, 
м. Київ, вул. Наталії Ужвій, 5, кв. 126 про те, що судове засідан-
ня по справі № 758/15202/16-ц за позовом Драганчука Сергія Ан-
дрійовича до Кузнецова Євгена Олександровича про відшкоду-
вання майнової шкоди відбудеться 14 листопада 2017 року о 12 
год. 00 хв. в приміщенні суду (м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. № 8)  
під головуванням судді Зарицької Ю. Л.

Ваша явка або явка вашого представника є обов’язковою. В 
разі вашої або вашого представника неявки буде постановлено 
рішення суду.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області (84100,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядається кримінальне 
провадження за обвинуваченням Перлоухова Ігоря В’ячеславовича  
у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Перлоухов Ігор В’ячеславович, останнє місце реє-
страції та проживання: Донецька область, м. Горлівка, вул. Горького, 
буд. 47, кв. 9, викликається на 12 липня 2017 року о 15 год. 00 хв. до 
суду, для участі у розгляді справи по суті.

Суддя С. Г. Пронін

Краснокутський районний суд Харківської області викликає в судове засі-
дання Алавердян Светік Карапетівну, Худабахшян Терміне Мартинівну, Худабах-
шян Арутюн Мартиновича як відповідачів по справі за позовом СТОВ «Нива» до 
Алавердян Светік Карапетівни, Худабахшян Терміне Мартинівни, Худабахшян 
Арутюн Мартиновича про визнання особи такою, що втратила право користу-
вання жилим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 16 серпня 2017 року о 10 год. 00 хв. в при-
міщенні Краснокутського районного суду за адресою: Харківська область,  
смт Краснокутськ, вул. Охтирська, № 15.

У разі наявності поважних причин неможливості з’явитися до суду та про 
можливість судового розгляду справи у вашу відсутність, необхідно повідомити 
суд. У випадку неявки справа буде розглядатися за вашої відсутності.

Суддя В. А. Каліберда

Попаснянський районний суд Луганської області викликає обвинуваченого 
Пачковського Миколу Анатолійовича, 1966 року народження, зареєстрованого 
за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Миронівська, 6/11, щодо якого 
здійснювалося спеціальне досудове розслідування, у судове засідання по кри-
мінальному провадженню №423/381/17 по обвинуваченню Пачковського Мико-
ли Анатолійовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, яке 
відбудеться 18 липня 2017 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.

У разі неявки обвинуваченого до суду, відповідно до ст. 323, п. 20-1 Розді-
лу XI «Перехідні положення» КПК України за клопотанням прокурора суд може 
прийняти рішення про здійснення спеціального судового провадження (за від-
сутності обвинувачених).

Суддя І. В. Лизенко

У Подільському районному суді м. Києва 19.09.2017 р. о 09 
год. 00 хв. під головуванням судді Декаленко B. C. буде розгля-
датись цивільна справа за позовом Шулькевича Олександра Пе-
тровича до Шулькевича Петра Петровича про визнання особи та-
кою, що втратила право користування жилим приміщенням.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) в судове засідан-
ня обов’язкова.

При неявці відповідача справа буде слухатись за його відсут-
ності згідно ст. 169 ЦПК України.

Втрачений судновий білет на судно Оріяна 21  
з бортовим реєстраційним номером «КИВ 8887 К»,  
виданий на Поляруш Олександра Олександровича  

вважати недійсним.

Втрачені документи на судно «Larson 180BR» з бортовим номером  
«ua 4071 KV», а саме свідоцтво про право власності для прогулянкових суден 
та свідоцтво про право плавання під Державним Прапором України, що нале-
жать Жерьобкіну Євгену Анатолійовичу, вважати недійсними.

Втрачені документи на квартиру за адресою: Донецька обл., м. До-
нецьк, вул. 50-річчя СРСР, буд. 134, кв. 9, видані на ім’я Півень Оксани 
Миколаївни, а саме біржовий контракт № 0031/98 від 06.03.1998 р., тех-
нічний паспорт на квартиру, вважати недійсними.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОЇ
Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Вакараш Оль-

гу Михайлівну, 08.04.1978 року народження, зареєстровану в с. Лип-
кани Бричанського району Республіки Молдова. Проживаюча за адре-
сою: провулок Хотинський, 8, с. Мамалига, Новоселицький район, 
Чернівецька область, обвинуваченої в кримінальному проваджені  
№ 22014260000000037 від 16.10.2014 р. за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Судове засідання відбудеться 17 липня 2017 року о 10.30 годин за 
адресою: 58001, м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет № 11.

З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваченої Вака-
раш Ольги Михайлівни у засобах масової інформації загальнодержав-
ної сфери розповсюдження остання вважається належним чином озна-
йомленою з її змістом.

Суддя Слободян Г. М.

Мелітопольський міськрайонний суд повідомляє Дуракова Володи-
мира Павловича (останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, квар-
тал Мирний, буд. 11, кв. 56) про те, що 28 серпня 2017 року об 11.00 
годині в приміщенні Мелітопольського міськрайонного суду Запорізь-
кої області за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Шмід-
та, 11, буде слухатися цивільна справа, за позовом Дзівульської Юлії 
Вікторівни до Дуракова Володимира Павловича про відшкодування ма-
теріальної шкоди, спричиненої джерелом підвищеної небезпеки суддя 
Фомін В. А.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач по даній спра-
ві Дураков Володимир Павлович вважається повідомлений про час та 
місце розгляду справи і у випадку його неявки справа підлягає розгля-
ду за його відсутності.

Томашпільський районний суд Вінницької області викликає Дьог-
тяр (Ткач) Антоніну Вікторівну, останнє відоме місце проживання: Ки-
ївська область, Вишгородський район, с. Гаврилівка, вул. Шевченка, 2, 
в судове засідання по справі за позовом Ободінської Галини Михай-
лівни до Дьогтяр (Ткач) Антоніни Вікторівни про позбавлення батьків-
ських прав та стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини, 
яке відбудеться 20 липня 2017 року об 11.00 годині в Томашпільському 
районному суді Вінницької області за адресою: 24200, смт Томашпіль,  
вул. І. Гаврилюка, 57, Томашпільського району Вінницької області  
під головуванням судді Пилипчука О. В.

Явка до суду є обов’язковою.
У випадку неявки до суду справа може бути розглянута без участі від-

повідачки на підставі ст. ст. 224—227 ЦПК України.

Свідоцтва про право власності 
на нерухоме майно, а саме: квартира, 

яка розташована за адресою: м. Донецьк, 
вул. Прожекторна, буд. 20, кв. 21, 

видані Представництвом Фонду державного 
майна України м. Донецька, № 813 

від 13.02.2003 р.; № 6738 від 24.10.2002 р. 
видані Керівником представництва 

М. П. Россоха, свідоцтва мають наступні номери 
бланків: 09-011078-02; 07-06098-10, видані 

на ім’я Ісаченкова Лариса Геннадіївна, 
Ісаченкова Лідія Валеріївна, 
Кравченко Лідія Сергіївна, 

вважати недійсними в зв’язку з втратою.

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідо-
мляє Кирпань Івана Івановича, що по справі за апеля-
ційною скаргою Публічного акціонерного товариства 
«Райффайзен Банк Аваль» на рішення Дніпровського 
районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетров-
ської області від 28 грудня 2015 року за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк 
Аваль» до Чирви Андрія Валентиновича про стягнення 
заборгованості за кредитним договором, зустрічним по-
зовом Чирви Андрія Валентиновича до Публічного акці-
онерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», третя 
особа: Кирпань Іван Іванович про визнання договору по-
руки припиненим, оголошено перерву в Апеляційному 
суді Дніпропетровської області (м. Дніпро, вул. Харків-
ська, 13) на 12 годину 00 хвилин 03 жовтня 2017 року.

У разі неявки сторін у судове засідання, справа буде 
розглянута за їх відсутності.

Суддя Т. П. Красвітна

Ковпаківський районний суд м. Суми в особі  
судді Хитрова Б. В. викликає Ретлісбергер Міхаеля, 
як відповідача, в судове засідання по цивільній справі  
№ 592/1981/16-ц, провадження № 2/592/46/17 за по-
зовом Ретлісбергер Олени Володимирівни до Рет-
лісбергер Міхаеля про стягнення аліментів у твердій 
грошовій сумі.

Судове засідання по даній справі відбудеться 24 
липня 2017 року о 09.30 год. в приміщенні Ковпаків-
ського районного суду м. Суми, що знаходиться за 
адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, зал судо-
вих засідань № 10.

У випадку неявки відповідача в судове засідання, 
справу буде розглянуто на підставі наявних у спра-
ві доказів.

Зміївський районний суд Харківської області викликає 
Старченка Олега Вікторовича, 18 квітня 1970 року народжен-
ня (останнє місце реєстрації: Харківська область, Зміївський 
район, с. Велика Гомільша), Бєлєнську Ірину Юріївну, 04 бе-
резня 1962 року народження (останнє відоме місце прожи-
вання: м. Харків, вул. Миру, буд. № 42, кв. № 15) для прове-
дення судового засідання по цивільній справі № 621/30/17-ц, 
провадження № 2/621/341/17 за позовом Публічною акціо-
нерного товариства «Комерційний банк «Правекс-Банк» до 
Старченка Олега Вікторовича, Бєлєнської Ірини Юріївни про 
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 07 серпня 2017 року о 10 
годині 00 хвилин в приміщенні Зміївського районного суду 
Харківської області за адресою: Харківська область, м. Змі-
їв, вул. Адміністративна № 6, зал судового засідання № 1.

В разі неявки відповідачів Старченка Олега Вікторовича, 
Бєлєнської Ірини Юріївни в судове засідання, справа буде 
розглянута за їх відсутності на підставі наявних у справі до-
казів та буде ухвалене заочне рішення.

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

 Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки повідомляє, що завершено перший 
етап розгляду робіт, висунутих для участі у конкурсі зі здобуття Державних премій України в галузі 
науки і техніки та премій Президента України для молодих вчених 2017 року.

 Комітет звертається до наукових та науково-технічних організацій, наукових установ, підпри-
ємств, вищих навчальних закладів, учених та спеціалістів, широкої громадськості з проханням узяти 
участь у обговоренні робіт і повідомити свою думку щодо їх змісту та складу авторських колективів.

Відгуки та зауваження, а також матеріали громадського обговорення робіт і їх авторських колек-
тивів просимо надсилати до 1 листопада 2017 року за адресою:

 03150,  м. Київ-150,  вул. Антоновича, 51, Комітет з Державних премій України в галузі нау-
ки і техніки.

 Ваші коментарі можна залишити на відповідних сторінках веб-сайту Комітету за адресою:  
www. kdpu-nt.gov.ua.

До участі у конкурсі зі здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки допущено 22 
роботи (в т.ч. 3 підручники):

1. Створення та виробництво вітчизняних лікарських засобів нейротропної і імунотропної дії
Представлено Фізико-хімічним інститутом імені О.В. Богатського НАН України.
Автори:
Головенко М.Я., д.б.н., Павловський В.І., к.х.н., Карасьова Т.Л., д.б.н., Нікітін Є.В., д.м.н., Єгорова А.В., 

д.х.н., Редер А.С., к.х.н., Стельмах І.Б., к.х.н., Позігун Д.В., к.х.н.
2. Напружений стан структурно-неоднорідних тіл, спричинений дією полів різної фізичної природи
Представлено Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН 

України.
Автори:
Гачкевич О.Р., д.ф.-м.н., Попович В.С., д.т.н., Терлецький Р.Ф., д.ф.-м.н., Ясінський А.В., д.ф.-м.н., 

Харченко В.В., чл.-к., Чирков О.Ю., д.т.н., Махненко О.В., д.т.н., Лобода В.В., д.ф.-м.н.
3. Фотоніка напівпровідникових та діелектричних наноструктур
Представлено Інститутом електронної фізики НАН України.
Автори:
Ажнюк Ю.М., д.ф.-м.н., Гомоннай О.В., д.ф.-м.н., Джаган В.М., к.ф.-м.н., Кучмій С.Я., чл.-к., Носич О.Й., 

д.ф.-м.н., Строюк О.Л., д.х.н., Тарасов Г.Г., д.ф.-м.н., Юхимчук В.О., д.ф.-м.н.
 4. Хірургічне лікування патології грудної аорти
Представлено державною установою «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. 

Амосова Національної академії медичних наук України».
Автори:
Кравченко І.М., д.м.н., Попов В.В., д.м.н., Захарова В.П., д.м.н., Ємець І.М., д.м.н., Руденко Н.М., 

д.м.н., Фуркало С.М., д.м.н., Кравченко В.І., к.м.н., Романюк О.М., к.м.н.
 5. Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття
Представлено Київським національним університетом технологій та дизайну
Автори:
Щербань В.Ю., д.т.н., Піпа Б.Ф., д.т.н., Чабан В.В., д.т.н., Щербань Ю.Ю., д.т.н., Каплун В.В., д.т.н., 

Здоренко В.Г., д.т.н., Червонюк О.К., Чубукова О.Ю., д.е.н.
6. Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності 

об’єднаної енергетичної системи України
Представлено Публічним акціонерним товариством «Турбоатом».
Автори:
Сокол Є.І., чл.-к., Царюк А.К., к.т.н., Черкаський О.Ю., Линник О.В., Іщенко Г.І., Сирота І.Г., Галат В.В., 

Вакуленко О.М.
7. Матеріали і технології конструкцій сучасної авіаційної техніки
Представлено Фізико-механічним інститутом імені Г.В. Карпенка НАН України.
Автори:
Осташ О.П., д.т.н., Ющенко К.А., ак., Федірко В.М., чл.-к., Учанін В.М., к.т.н., Коцюба О.А., Нечипо-

ренко О.Ю., к.т.н., Лабур Т.М., д.т.н., Бичков А.С., к.ю.н.
 8. Оцінка, прогнозування та оптимізація стану водних екосистем України
Представлено Українським гідрометеорологічним інститутом ДСНС України та НАН України
Автори:
Осадчий В.І., чл.-к., Никифорович Є.І., чл.-к., Набиванець Ю.Б., к.г.н., Протасов О.О., д.б.н., Лин-

ник П.М., д.х.н., Щербак В.І., д.б.н., Корнілович Б.Ю., чл.-к.
9. Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації
Представлено Київським національним торговельно-економічним університетом.
Автори:
Сіденко В.Р., чл.-к., Скрипниченко М.І., чл.-к., Пономаренко В.С., д.е.н., Чугунов І.Я., д.е.н., Луніна І.О., 

д.е.н., Блакита Г.В., д.е.н., Запатріна І.В., д.е.н., Квач Я.П., д.е.н.
 10. Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України
Представлено Дочірнім підприємством «Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловос-

ті» НАК «Нафтогаз України».
Автори:
Дорошенко В.М., д.т.н., Зарубін Ю.О., к.т.н., Гришаненко В.П., к.т.н., Прокопів В.Й., к.геол.н., Бой-

ко В.С., д.т.н., Мойсишин В.М., д.т.н., Стогній О.В., к.т.н., Гунда М.В.
 11. Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес
Представлено Інститутом філософії імені Г.С. Сковороди НАН України.
Автори:
Попович М.В., ак., Пролеєв С.В., д.філос.н., Гардашук Т.В., д.філос.н., Губерський Л.В., ак., Ільїн 

В.В., д.філос.н., Бакіров В.С., ак., Андрущенко В.П., чл.-к., Рафальський О.О., чл.-к. 
12. Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів 

черевної порожнини
Представлено державною установою «Національний науковий центр радіаційної медицини» 

НАМН України.
Автори:
Литвиненко О.О., д.м.н., Лещенко В.М., Сандомирський Б.П., д.м.н., Корпан М.М., д.м.н., Сушко В.О., 

д.м.н., Худецький І.Ю., д.м.н., Красносельський М.В., д.м.н.
13. Шевченківська енциклопедія
Представлено Інститутом літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України.
Автори:
Барабаш Ю.Я., д.ф.н., Бородін В.С., д.ф.н., Боронь О.В., к.ф.н., Дзюба І.М., ак., Смілянська В.Л., 

д.ф.н., Харчук Р.Б., к.ф.н., Чамата Н.П., к.ф.н., Юр М.В., к. мистецтвозн.
14. Фізика і техніка сучасної поляриметрії
Представлено Інститутом фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України.
Автори:
Матяш І.Є., к.ф.-м.н., Руденко С.П., к.ф.-м.н., Савенков С.М., д.ф.-м.н., Самойлов А.В., к.ф.-м.н., 

Сердега Б.К., д.ф.-м.н., Стешенко С.О., к.ф.-м.н., Ушенін Ю.В., Ширшов Ю.М., д.ф.-м.н.
15. Підручник «Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія»
Представлено Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця.
Автори:
Широбоков В.П., ак., Виноград Н.О., д.м.н., Войцеховський В.Г., д.м.н., Дзюблик І.В., д.м.н., Клим-

нюк С.І., д.м.н., Кременчуцький Г.М., д.м.н., Палій Г.К., д.м.н., Руденко А.В., д.б.н.
16. Нарощування ресурсів нафти і газу шляхом раціонального використання геофлюїдодина-

міки надр України
Представлено Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу
Автори:
Орлов О.О., д.г.-м.н., Федоришин Д.Д., д.геол.н., Крупський Ю.З., д.г.-м.н., Федишин В.О., 

д.геол.н., Лазарук Я.Г., д.геол.н., Омельченко В.Г., к.геол.н., Заяць Х.Б., к.г.-м.н.
17. Підручник «Технічна термодинаміка»
Представлено Національним університетом харчових технологій.
Автор:
Буляндра О.Ф., д.т.н.
18. Функціональні магнітні матеріали для наноелектроніки та біотехнологій: фізичні основи
Представлено Інститутом магнетизму НАН України та МОН України.
Автори:
Голуб В.О., д.ф.-м.н., Горобець О.Ю., д.ф.-м.н., Каказей Г.М., д.ф.-м.н., Левченко Г.Г., чл.-к., Мел-

ков Г.А., д.ф.-м.н., Серга О.О, д.ф.-м.н., Тарапов С.І., чл.-к., Убізський С.Б., д.ф.-м.н.
19. Система прогнозування, діагностики, профілактики й лікування остеопорозу та його усклад-

нень
Представлено Державною Установою «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова Національ-

ної академії медичних наук України».
Автори:
Поворознюк В.В., д.м.н., Гайко О.Г., д.м.н., Григор’єва Н.В., д.м.н., Дєдух Н.В., д.б.н., Калашніков А.В., 

д.м.н., Кузнецова С.М., д.м.н., Климовицький Ф.В., д.м.н., 
Комісаренко Ю.І., д.м.н.
20. Освоєння нового вугільного родовища шляхом реалізації новітніх геомеханічних технологій
Представлено Державним вищим навчальним закладом «Національний гірничий університет».
Автори:
Барабаш М.В., Воронін С.А., Пілюгин В.І., д.т.н., Снігур В.Г., к.т.н., Мкртчян С.В., Солодянкін О.В., 

д.т.н., Гапєєв С.М., д.т.н., Вигодін М.О., к.т.н.
21. Підручник «Гроші та кредит»
Представлено Державним вищим навчальним закладом «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана».
Автори:
Савлук М.І., д.е.н., Мороз А.М., д.е.н., Лазепко І.М., к.е.н., Пуховкіна М.Ф., к.е.н., Шамова І.В., 

к.е.н., Заболотна Н.Г., к.е.н., Брегеда О.А., к.е.н.
22. Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та ін-

ших культур
Представлено Національним науковим центром «Інститут механізації та електрифікації сільсько-

го господарства» НААН України.
Автори:
Адамчук В.В., д.т.н., Насонов В.А., к.т.н., Булгаков В.М., д.т.н., Кюрчев В.М., д.т.н., Калапа С.Г.,  

Пономар Ю.В., Гавриленко П.М., Шаповалов Ю.К.

До участі у конкурсі зі здобуття Премій Президента України для молодих вчених 2017 року до-
пущено 61 роботу:

1. Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, меха-
нізми діагностики, запобігання та протидії

Представлено Київським національним університетом технологій та дизайну.
Автор:
Васильчук Є.О., д.політ.н. 
2. Мобільні туристичні інформаційні технології з рекомендаційною безпековою компонентою
Представлено Приватним вищим навчальним закладом «Буковинський університет».
Автори:
Виклюк Я. І., д.т.н., Савчук В.В.
3. Інноваційні технології харчової продукції, одержаної шляхом сферифікації
Представлено Харківським державним університетом харчування та торгівлі.
Автори:
Гринченко Н.Г., к.т.н., Неклеса О.П., к.т.н., Нагорний О.Ю., к.т.н., Плотнікова Р.В., к.т.н. 
4. Маркетинг у механізмах державного управління
Представлено Міжрегіональною академією управління персоналом.
Автори:
Чаплай І.В., к.н.держ.упр., Романенко Є.О., д.н.держ.упр.
5. Договірні зобов’язання з виконання робіт: проблеми теорії та практики
Представлено Науково-дослідним інститутом приватного права і підприємництва імені академі-

ка Ф.Г. Бурчака НАПрН України.
Автор:
Гриняк А. Б., д.ю.н.
 6. Психологія міжособистісного спілкування осіб похилого віку
Представлено Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка.
Автор:
Коваленко О.Г., д.психол.н.
7. Створення енергоефективної когенераційної установки малої потужності на біомасі
Представлено Інститутом проблем машинобудування імені А.М. Підгорного НАН України.
Автори:
Сенецький О.В., к.т.н., Русанов Р.А.
8. Етнокультурна спадщина кримських татар в новітній історії України
Представлено Науково-дослідним інститутом українознавства МОН України.
Автор:
Соболєва О.В., к.і.н.
9. Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства
Представлено Національною академією внутрішніх справ МВС України.
Автор:
Чурпіта Г.В., д.ю.н.
10. Молекулярно-генетичні та клінічні дослідження та спорадичного папілярного раку щитопо-

дібної залози
Представлено Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця.
Автор:
Дінець А.В., к.м.н.
11. Технологічне забезпечення якості офсетного друку захищеної поліграфічної продукції
Представлено Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського».
Автори:
Клименко Т.Є., к.т.н., Талімонова Н.Л., Золотухіна К.І., к.т.н.
12. Еколого-економічні імперативи розвитку органічного сільського господарства в Україні
Представлено Інститутом агроекології і природокористування НААН України.
Автори:
Шкуратов О.І., д.е.н., Чудовська В.А, к.е.н., Кипоренко В.В., к.е.н., Вдовиченко А.В. к.с.-г.н.
13. Інформаційні технології контролю мережевого трафіку в умовах протидії кібератакам
Представлено Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського.
Автори:
Костенко П.П., к.т.н., Славко О.Г., к.т.н.
14. Сталий розвиток територій у зоні видобутку корисних копалин (на прикладі шахт Західно-

го Донбасу)
Представлено Державним вищим навчальним закладом «Національний гірничий університет».
Автори:
Заболотна Ю.О., к.т.н., Логунова О.О., к.т.н., Прокудін О.З., Тимошенко Є.В., к.т.н.
 15. Підвищення рівня кібернетичного захисту інформаційно-комунікаційних систем методами 

комплексного стегоаналізу цифрових зображень
Представлено Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського».
Автор:
Прогонов Д.О., к.т.н.
 16. Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки
Представлено Київським національним торговельно-економічним університетом.
Автор:
Герасименко А.Г., д.е.н.
 17. Алгоритми цілісної оцінки річкових та лиманних екосистем України
Представлено Інститутом гідробіології НАН України.
Автори:
Білоус О.П., к.б.н., Гуляєва О.О., к.г.н., Соколов Є.В., к.б.н., Іванова Н.О.
18. Шлюбно-сімейні відносини у Гетьманщині 18 століття.
Представлено Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі».
Автор:
Петренко І.М., д.і.н.
19. Автоматизоване керування технологічними комплексами харчової промисловості з викорис-

танням інтелектуальних методів та комп’ютерних технологій
Представлено Національним університетом харчових технологій.
Автори:
Шумигай Д.А., к.т.н., Бойко Р.О., к.т.н.
20. Обґрунтування пріоритету селекційно-технологічних розробок для сталого виробництва сої 

в Україні
Представлено Інститутом рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН України.
Автори:
Посилаєва О.О., к.с.-г.н., Чернишенко П.В., к.с.-г.н.
21. Формування основних показників якості стевії та її комплексна переробка
Представлено Інститутом біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України.
Автор:
Кузнєцова І. В., д.с.-г.н.
22. Оцінка вартісних характеристик водних ресурсів України
Представлено Державною установою “Інститут економіки природокористування та сталого роз-

витку НАН України”.
Автори:
Сундук А.М., д.е.н., Мандзик В.М., к.е.н.
23. Створення нових систем на основі вуглецевих наноматеріалів для енергетики
Представлено Інститутом металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України.
Автори:
Кір’ян І.М., к.ф.-м.н., Михайлова Г.Ю., к.ф.-м.н.
 24. Створення металоматричних композитів інструментального призначення
Представлено Інститутом імпульсних процесів і технологій НАН України.
Автори:
Зайченко А.Д., к.т.н., Липян Є.В., Торпаков А.С.
25. Геоенергетика, фізико-хімія та гідрогеомеханіка техногенезу льосових масивів як основа ін-

женерної протидії їхній деградації
Представлено Державним вищим навчальним закладом «Національний гірничий університет».
Автори:
Деревягіна Н.І., к.т.н., Перкова Т.І., к.т.н., Причина К.С., к.т.н., Шепель Н.М., к.т.н.
26. Соціальна обумовленість кримінально-правової охорони банківської діяльності України
Представлено Сумським державним університетом.
Автор:
Клочко А.М., к.ю.н.
 27. Підвищення паливної ефективності та екологічності газотурбінних і газопоршневих двигунів 

застосуванням плазмохімічних та термосорбційних технологій
Представлено Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова.
Автори:
Козловський А.В., к.т.н., Коновалов А.В., Грич А.В., к.т.н., Остапенко О.В., к.т.н.
28. Задачі стабілізації та планування руху для багатовимірних динамічних систем з некерова-

ним лінійним наближенням
Представлено Інститутом прикладної математики і механіки НАН України.
Автор:
Грушковська В.В., к.ф.-м.н.
29. Молекулярні механізми регуляції міжклітинних взаємодій
Представлено Iнститутом фізіології імені О.О. Богомольця НАН України.
Автори:
Кузнецов К.І., к.б.н., Кулик В.Б., к.б.н., Савотченко А.В., к.б.н., Янко Р.В., к.б.н.
30. Формування продовольчого комплексу та природно-техногенної безпеки регіону
Представлено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.
Автор:
Мельник Л.В., к.г.н. 
31. Флуоровмісні амінокислоти, аміни та діазоалкани: синтез та застосування в медичній хімії 

і агрохімії
Представлено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.
Автор:
Михайлюк П.К., д.х.н.
32. Роль інформаційної демократії та електронного урядування для розвитку політичної системи 

та громадянського суспільства в Україні
Представлено Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки.
Автор:
Митко А.М., д.політ.н.
33. Перспективна інтегрована навігація безпілотних авіаційних систем

Представлено Національним авіаційним університетом.
Автори:
Мухіна М.П., д.т.н., Ільницька С.І., к.т.н.
34. Розмірні ефекти в тонкоплівкових матеріалах для термоелектричного перетворення енергії
Представлено Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут».
Автори:
Меньшикова С.І., к.ф.-м.н., Будник О.В., к.ф.-м.н., Дорошенко Г.М., Орлова Д.С.
35. Роль цитоскелету в опосередкуванні дії абіотичних факторів на рослинну клітину
Представлено Державною установою «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної 

академії наук України».
Автори:
Красиленко Ю.А., к.б.н., Горюнова І.І., к.б.н., Плоховська С.Г.
 36. Міграція сільської молоді до міста як соціально-психологічна проблема трансформаційно-

го суспільства
Представлено Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України.
Автор:
Губеладзе І.Г., к.психол.н.
37. Дослідження нових макро- та наноструктурованих функціональних матеріалів різної фізи-

ко-хімічної природи
Представлено Національним університетом водного господарства та природокористування.
Автори:
Мороз М.В., к.ф.-м.н., Гудь В.М., к.ф.-м.н., Рудик Б.П.
38. Роль диспластичних деформацій кісткових компонентів колінного суглоба у формуванні го-

нартрозу, прогноз його розвитку
Представлено Харківською медичною академією післядипломної освіти МОЗ України.
Автор:
Пустовойт К.Б., к.м.н.
39. Моделювання напружено-деформованого стану кусково-однорідних пружно-пластичних 

структур з міжконтактними зазорами та тріщинами
Представлено Львівським національним університетом імені Івана Франка.
Автори:
Козачок О.П., к.ф.-м.н., Куротчин Л.Р., к.ф.-м.н., Яцик І.М.
40. Нові сполуки з рослинних флаваноїдів та субстанцій наночастинок срібла та золота
Представлено Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН 

України.
Автори:
Старосила Д.Б., к.б.н., Рибачук А.В., к.м.н.
41. Вплив брасиностероїдів на стійкість рослинної складової природних екосистем
Представлено Інститутом біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.
Автор:
Дерев’янчук М.В., к.б.н.
42. Енергоефективні системи у спорудах закритого ґрунту
Представлено Національним університетом біоресурсів і природокористування України.
Автори:
Дудник А.О., к.т.н., Лендєл Т.І., к.т.н.
 43. Система комбінованого навчання майбутніх фахівців з програмної інженерії
Представлено Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.
Автор:
Стрюк А.М., к.пед.н.
44. Інформаційні технології обробки експериментальних вимірювань при створенні нових кон-

струкцій ракетно-космічної техніки
Представлено Державним підприємством «Конструкторське бюро «Південне» імені М.К. Янгеля».
Автори:
Деревянко І.І., к.т.н., Козіс К.В.
45. Вплив радіонуклідного забруднення зони відчуження Чорнобильської АЕС на біорізноманіття 

бактерій і молекулярну фізіологію рослин
Представлено Національним університетом біоресурсів і природокористування України.
Автори:
Паренюк О. Ю., к.б.н., Данченко М.М.
46. Використання мініінвазивних втручань під ультразвуковою навігацією при захворюваннях 

підшлункової залози, ускладненої обмеженими скупченнями рідини
Представлено Вищим державним навчальним закладом «Українська медична стоматологічна 

академія».
Автор:
Оганезян А.Г., к.м.н.
47. Системи плівкового охолодження лопаток високотемпературних газових турбін
Представлено Інститутом технічної теплофізики НАН України.
Автори:
Панченко Н.А., к.т.н., Безлюдна М.В., к.т.н., Петельчиц В.Ю., к.т.н.
48. Нові шляхи кардіопротекції при артеріальній гіпертензії і старінні
Представлено Інститутом фізіології імені О.О. Богомольця НАН України.
Автори:
Дорофеєва Н.О., к.м.н., Драчук К.О., к.м.н.
49. Розвиток теорії та комп’ютерне моделювання просторово обмежених об’єктів м’якої речо-

вини
Представлено Інститутом фізики конденсованих систем НАН України.
Автори:
Пацаган Т.М., к.ф.-м.н., Кравців І.Я., к.ф.-м.н., Гайдуківська Х.А., к.ф.-м.н.
50. Піроліз вуглеводневих газів у електротермічному псевдозрідженому шарі
Представлено Інститутом газу НАН України.
Автор:
Сімейко К.В., к.т.н.
51. Створення нових надтвердих керамічних матеріалів на основі карбіду вольфраму, субоксиду 

бору та боридів молібдену для роботи в екстремальних умовах
Представлено Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського».
Автори:
Троснікова І.Ю., к.т.н., Солодкий Є.В., к.т.н.
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Кавуни прибудуть  
до столиці по Дніпру

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

НАМІРИ. У середині серпня, коли на Херсонщині — 
найактивніший час збирання кавунів, на Київщину бу-
де відправлено річковим вантажним транспортом пер-
шу пробну партію. За п’ять днів у спеціальних охолоджу-
вальних контейнерах кавуни перевозитимуть  у столи-
цю, а далі вони потраплятимуть на полиці супермаркетів. 
Це стане можливим завдяки впровадженню пілотного про-
екту, мета якого —  покращити якість плодово-овочевої про-
дукції у торговельних мережах України, зменшити витрати 
на логістику продукції з Херсонщини та налагодити збут 
дрібним фермерам області.

Відповідну угоду про співпрацю підписали  одна з відо-
мих торговельних мереж,   компанія ТОВ «Нібулон»,  проект 
Агентства США з міжнародної допомоги USAID «Підтрим-
ка аграрного і сільського розвитку» та місцеві  фермери. 
Рішення щодо таких перевезень ухвалили, щоб допомогти 
малим і середнім підприємцям зайняти полиці супермарке-
тів, адже торговельні мережі орієнтовані на великі товар-
ні партії.

Адже торік на автомобільні перевезення одного кілогра-
ма кавунів витрачали одну гривню, що значно впливало на 
ціну. Річкові  перевезення будуть дешевшими. А покупці де-
далі частіше цікавляться якістю й походженням продукції.

Також у реалізації проекту зацікавлений керівник проекту 
USAID «Підтримка аграрного та сільського розвитку» Патрік 
Рейдер: «Наш проект допоможе дрібним фермерам Херсон-
ської області об’єднатися, сформувати великі партії продук-
ції й побудувати новий ефективний ланцюжок постачання 
з полів Херсонщини до великих торговельних мереж. Буде 
застосовано сучасні міжнародні стандарти логістики і паку-
вання, а споживачі отримають якісні свіжі кавуни».

Завдяки співпраці Херсонської облдержадміністрації та 
ТОВ «Нібулон» на Херсонщині активно розвивається річко-
ва інфраструктура, яка дасть змогу зняти навантаження з 
доріг області та знайти нові ринки збуту в Україні херсон-
ським фермерам. 

«Ідея таких перевезень була закладена ще під час плану-
вання  перевантажувального термінала «Нібулон», щоб на-
дати змогу сільгоспвиробникам вийти на нові ринки збуту, 
— зазначив голова облдержадміністрації Андрій Гордєєв. — 
Ми збережемо традицію: херсонські кавуни продаватимуть 
киянам за доступними цінами».

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ВЕРНІСАЖ. У Черкась-
кому обласному художньо-
му музеї експонують мисте-
цтво батько й син Клостри. 
Французькі митці представ-
ляють українцям свої робо-
ти не вперше. Торік черкас-
ці та канівці вже мали нагоду 
ознайомитися з фотореаліс-
тичними портретами Жана-
Франсуа Клостра. Нині разом 
із батьком представив поці-
новувачам свої роботи і його 
син Жульєн. Виставка «Бать-
ко/син» — діалог чорно-білих 
фотосюжетів Жана-Франсуа 
Клостра і малюнків його си-
на як фотореалістичних пор-
третів, так і вигаданих, таєм-

ничих, часом спонтанних об-
разів, відтворених майстер-
ним поєднанням олівця, туші 
й пастелі.

Відомі й невідомі місця 
Черкас, Кам’янки, Чигири-
на легко впізнати на світли-
нах французького фотомитця 
Жана-Франсуа Клостра. Він 
часто подорожує світом і фо-
тографує місцевих жителів, 
природу різних країн. Черка-
щину відвідує вже вдруге. Ка-
же,  мальовничий край, його 
люди дуже імпонують йому. 
Та й загалом французи став-
ляться до українців з великою 
повагою і захопленням. Пер-
шими фотографами, як відо-
мо, були художники, тому не 
дивно, що фотомистецтво й 
живопис завжди перебувають 

у тісному зв’язку і впливають 
одне на одного. 

Жан-Франсуа Клостр на-
родився у 1949 році. Його ху-
дожнє фотографічне бачен-
ня формувалося поступово, 
починаючи з перших етюдів, 
створених ще в юності, й роз-
вивалося завдяки численним 
подорожам і зустрічам. Його 
визнання як портретиста під-
тверджене багатьма фран-
цузькими та міжнародними 
нагородами й призами. Він 
став володарем першої пре-
мії Європейського конкурсу 
«Репортаж 1984». Світоба-
чення Жана-Франсуа втілю-
ється в одночасній прихиль-
ності до чорно-білої фотогра-
фії та інтересом до людської 
особистості. Фотохудожник 

створює власну мову фото-
графії, знаходить пластичні 
прийоми, щоб передати своє 
світовідчуття, роздуми і спо-
стереження. Це один із ху-
дожників, чия творчість про-
сякнута глибоким психологіз-
мом.

На формування художньо-
го світогляду Жульєна впли-
нула незабутня сімейна по-
дорож у Гімалаї. Повернув-
шись, хлопець захопився 
малюванням, брав уроки у 
визнаних майстрів пензля, 
вивчав графіку, живопис і 
скульптуру в школі анімації. 
Нині молодому художнико-
ві вже є що показати шану-
вальникам, у чому переко-
налися відвідувачі експози-
ції, розміщеної в Черкасах. 

Діалог батька й сина став виставкою

ПОПЕРЕДУ — СВІТ.  Жіноча збірна України перемогла в неді-
лю у другому фінальному матчі Євроліги команду Фінляндії з ра-
хунком 3:1 і  стала володарем головного трофею змагань. 

Варто зазначити, що для  здобуття  титулу українським  волей-
болісткам достатньо було виграти лише два сети. Утім, перемогти 
у першій партії в манежі івано-франківського коледжу фізичного 
виховання нашим  не вдалося. Та надалі господарки майданчика 
помітно додали і таки домоглися свого — рахунок став 2:1 і озна-
чав, що збірна України достроково здобула титул.

Четверту партію українські волейболістки відіграли вже роз-
куто, з почуттям виконаного обов’язку. А завершила переможну 
ходу збірної України Анна Степанюк. І це було символічно, адже 
саме ії організатори визнали найціннішим гравцем дебютної для 
України Євроліги. 

Тож вітаємо всіх із «золотим» дублем українських національних 
збірних в Євролізі. Адже раніше чоловіки також виграли цей тур-
нір. І тепер збірні України мають право зіграти у Світовій лізі на-
ступного сезону.

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ЗАЧИН. Першим публічно се-
бе презентувало обласному цен-
трові село Стіна Томашпільсько-
го району. «Цим започатковує-
мо добру традицію популяризації 
сіл і містечок області серед місь-
кого населення, що дасть змогу 
промоції громад у період рефор-
ми децентралізації», — зазна-
чив голова громадської органі-
зації «Наше Поділля» Юрій Сте-
панець.

Стіна — село унікальне, яке 
стоїть на міцному українському 
фундаменті.

Коли дивишся на нього з рів-
нини, то мальовнича панора-

ма спантеличує: видається, що 
у глибокій балці серед підко-
ви лісу, між горами, хтось роз-
сипав хати. Гір в нього 5, а лі-
су — майже 700 гектарів. Загли-
биною село тягнеться 9 кіломе-
трів. На Замковій горі стоїть ко-
зацька церква, збудована у ХVII 
столітті. Тоді Стіна була містом-
фортецею, і церква становила 
частину укріплення замку. 

Стіняни бережуть традиції 
предків. Місцевий краєзнавець, 
фольклорист та етнограф Зоя 
Чорна записала майже тися-
чу народних пісень, а щоб світ 
чув їх, вона  1970 року створи-
ла фольклорно-етнографічний 
ансамбль «Русава» (так нази-
вається місцева річка), який має 

звання народного і виступав на 
багатьох фестивалях за кордо-
ном.

І тепер пісня гармонійно впле-
тена в народні традиції. Вона су-
проводжує весь обряд на весіл-
лі, як це було за дідів-прадідів. А 
експонати краєзнавчого музею 
села свідчать, що в цій місце-
вості люди жили ще в ІV—ІІІ ти-
сячоліттях до нашої ери. 

За незалежної України бага-
тющі традиції села вивчала все-
українська експедиція, підсум-
ком роботи якої стала  товста 
книга «Одвічна Русава: етно-
графія та фольклор с. Стіна на 
Поділлі».

Тож на Європейській площі 
міста Вінниці під час «Дня Сті-

ни» селяни й волонтери ознайо-
мили городян з історією та ле-
гендами села, показували відео 
та вмикали звукові перформан-
си, які зняли й записали  в ньо-
му українські волонтери та іно-
земці — з Австрії, Франції, Іта-
лії, Польщі. 

Городяни мали змогу насоло-
дитися рідкісними стінянськими 
піснями, бачити своєрідну сті-
нянську вишивку, а також ску-
штувати коровай та ароматний 
чай з тамтешніх трав. І, звісно, 
йшлося  про проекти, які реалі-
зує сільська громада. Родзин-
кою презентації стала можли-
вість відправити листівку з кра-
євидами села рідним чи друзям 
і запросити їх побувати в ньому.

Вінницькі села діляться самобутньою красою
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