
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

ВІВТОРОК, 25 ЛИПня 2017 РОКУ  №136 (6005)
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАнКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені національним банком України на 24 липня 2017 року
USD 2588.9731 EUR 3014.0825 RUB 4.3931 / AU 322909.67 AG 4253.68 PT 237667.73 PD 219803.82

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій
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Звільнення заручників, ураження ворожого 
підводного човна, перехоплення нелегальних 
ядерних матеріалів — сценарії, які 
опрацьовували під час багатонаціональних 
військових навчань «Сі Бриз-2017»

Інноваційну модель 
розвитку держави 
слід реалізувати  
форсованими 
темпами

ТОЧКА ЗОРУ

Восьмий рік самотності
ПІД ЗАВІСУ. Міжнародне журі Одеського кінофестивалю вважає українські фільми 
надто холодними і бездушними 

Іван ШЕВЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

Саме фестивальне дійство на-
віть натяку на ту самотність 

не мало. Усе, як і раніше, бу-
ло гучно, яскраво і багатолюд-
но. Таку концентрацію спілку-

вання навіть у загалом балаку-
чій Одесі не часто зустрінеш. Са-
мотність зяяла з екрана. При-
наймні коли там демонстрували 
українські стрічки. Якось саме 
цього року означився певний по-
ворот від революційної романти-
ки до глибокого — аж до патоло-

гії — психологічного самокопан-
ня і безжального викриття соці-
альних виразок, що роз’їдають 
країну зсередини. 

«Говорити сучасною мовою із 
сучасним глядачем на важли-
ві на сьогодні теми і не тікати від 
реальності», — так коротко взяв-

ся визначити головну тенденцію 
різнопланової й різножанрової 
національної програми україн-
ський режисер і сценарист Ро-
ман Бондарчук. На ОМКФ він 
працював у журі конкурсу євро-
пейських документальних філь-
мів. А також отримав тут «Золо-

того Дюка» за найкращий укра-
їнський повнометражний фільм. 
Його Dixie Land — розповідь про 
дитячий оркестр і долі його ар-
тистів журі національно-
го конкурсу визнало най-
кращою з-поміж 6 кіно-
стрічок. 4

РАЗОМ. Молоді українці, які зробили успішну кар’єру 
за кордоном, докладають зусиль до лобіювання інтересів  
рідної держави

5

Спецпредставник державного департаменту США 
з питань України про свою оцінку подій на Донбасі  

Розмова у нормандському  
форматі тривала дві години

ДИПЛОМАТІЯ. Президент Петро Порошенко провів теле-
фонну розмову в нормандському форматі із Президентом 
Франції Еммануелем Макроном, Федеральним канцлером Ні-
меччини Ангелою Меркель і Президентом Росії Володимиром 
Путіним. Розмова тривала дві години, повідомляє департамент 
прес-служби АП. 

Співрозмовники заслухали доповідь голови Спеціальної мо-
ніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурула Апакана і його за-
ступника Александра Хуґа. 

Петро Порошенко закликав Росію негайно припинити агре-
сивні дії й постачання зброї на окуповані українські території 
й заявив, що звільнення заручників блокує російська сторона. 

Лідери Франції й Німеччини наголосили на неприпустимості 
будь-яких заяв, що підривають територіальну цілісність Украї-
ни, зокрема щодо створення так званої Малоросії. Співрозмов-
ники відзначили важливість повного припинення вогню, виве-
дення важкого озброєння під цілодобовим моніторингом ситу-
ації місії ОБСЄ. Сторони домовилися продовжити роботу над 
дорожньою картою імплементації мінських домовленостей. 

ЦИТАТА ДНЯ

КУРТ ВОЛКЕР:

ЦИФРА ДНЯ

3,3%     
становило зростання промвиробництва 

в червні у річному вираженні. 
Воно прискорилося після зафіксованого 

збільшення на 1,2% місяць раніше.

«Це не заморожений 
конфлікт, це 

гаряча війна. Тут 
є загиблі, поранені 

люди, знищені чи 
пошкоджені школи, 

лікарні, знищена 
економіка».

Ці діти і в далекому Сингапурі не забувають, що вони — українці

Як посилити 
наш вплив у світі
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оголошення

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

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

ПП «ЕКСПЕРТНЕ АГЕНТСТВО»
Номер лота: Q81626b12874-Q81626b12877
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 14.08.2017 
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/15818-14082017-6102

ТОВ «МТ-ТЕХ ВІДОЛ»

Номер лота: Q81726b12878- Q81726b12881
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 14.08.2017 
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/15831-14082017-6112

ТБ «СТАТУС ЕКСПЕРТ»

Номер лота: Q81826b12882- Q81826b12885
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 14.08.2017 
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/15836-6123

ТБ «ПЕРША УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА «УКРАЇНА»

Номер лота: Q81926b12886- Q81926b12889
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 14.08.2017 
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/15888-14082017-3

ТБ «ІННЕКС»

Номер лота: Q82026b12890- Q82026b12898
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 14.08.2017 
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/15817-14082017-6111

ТБ «КМфБ»

Номер лота: Q82126b12899- Q82126b12906
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 14.08.2017 
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/15864-6139

ТОВ «ОСБП»

Номер лота: Q82226b12907-Q82226b12914
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 14.08.2017 
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/15881-14082017-2

ТБ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА»

Номер лота: Q82326b12915-Q82326b12924
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 14.08.2017 
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/15932-14082017-6182

ТОВ  «МЕРЕЖА ПУБЛІЧНИХ АУКЦІОНІВ»

Номер лота: Q82426b12925-Q82426b12930
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 14.08.2017 
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/15852-14082017-6181

ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ УКРАЇНИ»

Номер лота: Q82526b12931-Q82526b12939
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 14.08.2017 
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/15810-6119

ТОВ «ЗАКУПІВЛІ ЮА»

Номер лота: Q82626b12940-Q82626b12948
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 14.08.2017 
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/15880-14082017-1

ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА

Номер лота: Q82726b12949-Q82726b12953
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 14.08.2017 
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/15889-14082017-4

Інформація про тарифи на електроенергію ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ  МЕРЕЖІ» на серпень 2017 року (для території України, 
на якій органи державної влади  здійснюють свої повноваження відповідно до постанови КМУ № 263 від  07.05.2015 р.  

(зі змінами) та розпорядження КМУ  № 1085-р від 07.11.2014 р. (зі змінами))

1. Складові розрахункових роздрібних тарифів на серпень 2017 р.
                без ПДВ

Найменування показника
(нормативний документ)

Клас /група
споживача 

Одиниця
виміру

Величина 
показника 

Прогнозована середня закупiвельна цiна е/е на серпень 2017 р. (розрахована відповідно  
до постанови НКРЕКП від 19.11.2015 № 2810) (без ПДВ) коп/кВтгод 133,750

Економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат  
електроенергії на IІІ квартал 2017 р. 1 клас % 1,17

(постанова НКРЕКП від 16.03.2017 № 292 ) 2 клас % 3,23
2. Тарифи на електроенергію для 1 групи споживачів (юридичні особи та фізичні особи-суб’єкти 
підприємницької діяльності) 

                без ПДВ
Найменування показника
(нормативний документ)

Клас 
споживача 

Одиниця
виміру

Величина 
показника  

Роздрібні тарифи на електричну енергію, що відпускається для 
кожного класу споживачів, крім населення, на території України
відповідно до п.2 постанови НКРЕКП від 24.04.2017 № 538  («З 01 трав-
ня 2017 року роздрібні тарифи на електричну енергію, що відпускаєть-
ся для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, 
формуються ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим 
тарифом згідно з нормативно-правовими актами НКРЕКП» )

1 клас коп/кВтгод 135,333
 

2 клас коп/кВтгод 139,851

      без ПДВ
Найменування показника
(нормативний документ)

Клас 
споживача 

Період 
часу

Одиниця
виміру

Величина 
показника 

Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу (постанова НКРЕ 
від 20.12.01 № 1241 із змінами і доповненнями, внесеними постановою 
НКРЕКП від  13.06.2017 № 763, яка була офіційно опублікована в газеті 
«Урядовий кур’єр» 06.07.17 № 123, та набрала чинності з 07.07.17

1 клас
Нічний коп/кВтгод 47,367
Денний коп/кВтгод 182,700

2 клас
Нічний коп/кВтгод 48,948
Денний коп/кВтгод 188,799

Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу (постанова НКРЕ 
від 20.12.01 № 1241 із змінами і доповненнями, внесеними постановою 
НКРЕКП від 22.01.2015 № 37) 

1 клас
Нічний коп/кВтгод 33,833

Напівпіковий коп/кВтгод 138,040
Піковий коп/кВтгод 243,599

2 клас
Нічний коп/кВтгод 34,963

Напівпіковий коп/кВтгод 142,648
Піковий коп/кВтгод 251,732

3. Тарифи на електроенергію для 2 групи споживачів (населення), затверджені постановою НКРЕКП від 26.02.2015 р. № 220  
опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» від 25.02.2017 №37.

  Згідно із Законом України «Про податок на додану вартість» операції з продажу електроенергії є об’єктом 
 оподаткування ПДВ за ставкою 20 відсотків.
Керівник департаменту з фінансів
ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»                                                                                                                                                                 Ю. І. Кулик

Чернігівський районний суд Запорізької обл. (адреса суду: 
71200, Запорізька обл., смт Чернігівка, вул. Леніна, 391) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

27.07.2017 об 11:00 до Шевченко Сергій Вікторович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 71200, Запорізька обл., Чернігів-
ський р-н, с. Новоказанкувате, вул. Чапаєва, буд. 16) справа  
№ 329/561/17, суддя Пода Н. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за його  від-
сутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вва-
жається належним чином повідомленим про час, день та місце 
проведення судового засідання.

Криничанський районний суд Дніпропетровської обл. (адреса 
суду: 53200, Дніпропетровська обл., смт Кринички, вул. Викон-
комівська, 17) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться: 27.07.2017 о 10:00 до Козубовська Наталія Олек-
сандрівна (останнє відоме місце реєстрації: 52300, Дніпропе-
тровська обл., смт Кринички, вул. Нагірна, буд. 4, кв. 6) справа  
№ 178/696/17, суддя Лісняк В. В.

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

В Хмільницький міськрайонний суд Вінницької об-
ласті (м. Хмільник, вул. Столярчука, 4, Вінницької об-
ласті) на 09.30 год. на 28 липня 2017 року, як відпо-
відач викликається Скрипкін Сергій Олегович по ци-
вільній справі за позовом Скрипкіної Віти Петрівни 
до Скрипкіна Сергія Олеговича, третя особа: Хміль-
ницька районна державна адміністрація про позбав-
лення батьківських прав.

У випадку неявки вказаної особи, справа буде роз-
глянута у його відсутність, на підставі наявних дока-
зів.

Суддя Войнаревич М. Г.

Біловодський районний суд Луганської області 
викликає як відповідача Цевенка Дениса Петрови-
ча по справі 408/2217/17-ц (2/408/800/17) Цевенко 
Олександри Анатоліївни до Цевенка Дениса Петро-
вича про розірвання шлюбу, слухання справи відбу-
деться 27 липня 2017 року о 16.30 у приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30. З дня публікації оголошення про 
виклик сторін вони вважаються повідомленими про 
час та місце слухання справи.

У разі неявки суд розглядатиме справу без Вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягіна

П’ятихатський районний суд Дніпропетровської 
обл. (адреса суду: 52100, Дніпропетровська обл.,  
м. П’ятихатки, вул. Шевченка, 114) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться:

26.07.2017 о 08:00 до Насадюк Алла Миронівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 52103, Дніпропе-
тровська обл., м. П’ятихатки, вул. Клименка буд. 82, 
кв. 4) справа № 190/684/17, суддя Митошоп В. М.

26.07.2017 о 08:15 до Позинич Олег Петрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 52151, Дніпропе-
тровська обл., П’ятихатський р-н, с. Вишневе, вул. 
Мічуріна, буд. 5, гурт.) справа № 190/683/17, суддя 
Митошоп В. М.

26.07.2017 о 08:30 до Монжос Світлана Георгіївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 52100, Дніпропе-
тровська обл., П’ятихатський р-н, с. Івашинівка, вул. 
Кобекіна, буд. 13, кв. 3) справа № 190/635/17, суддя 
Митошоп В. 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 опублікуван-
ням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Васильківський міськрайонний суд Київської обл. 
(адреса суду: 08300, Київська обл., м. Васильків, вул. 
Шевченка, 8) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться:

25.07.2017 о 08:45 до Діжицький Микола Віталійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 08646, Київська 
обл., Васильківський р-н, с. Барахти, вул. Леніна, буд. 65,  
кв. 8) справа № 362/2329/17, суддя Лебідь-Гавенко Г. М.

07.08.2017 о 09:00 до Оганнісян Ара Гегамович 
(останнє відоме місце реєстрації: 08601, Київська 
обл., м. Васильків, вул. Дніпрельстан, буд. 90) справа  
№ 362/2031/17, суддя Корнієнко С. В.

25.07.2017 о 08:50 до Рагулін Владислав Андрійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 08602, Київська обл., 
Васильківський р-н, с.Путрівка, вул.Леніна, буд. 101-А, 
кв. 2) справа № 362/2350/17, суддя Лебідь-Гавенко Г. М.

07.08.2017 о 08:45 до Бабинський Микола Васильович 
(останнє відоме місце реєстрації: 08602, Київська обл., 
Васильківський р-н, с. Путрівка, вул. Фрунзе, буд. 52) 
справа № 362/2353/17, суддя Корнієнко С. 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 су-
дового засідання.

Повідомлення ТОВ «ТриМоб»
Повідомляємо, що ТОВ «ТриМоб» з 01.08.2017:
1) Припиняє підключення до додаткових пакетів 

послуг «Бізнес 10 000 SMS» та «Бізнес 20 000 SMS».
2) Вносить зміни до тарифних планів:
2.1)  «Інтернет БЕЗЛІМ», «Міні», «Сім’я+», для 

абонентів, які обслуговуються на умовах договору;
2.2) «green» для абонентів, які обслуговуються на 

умовах передплати.
Із детальною інформацією про внесені зміни мож-

на ознайомитись в місцях продажу послуг ТОВ «Три-
Моб» або на сайті 3mob.ua. Отримати інформацію 
можна також за телефоном контакт-центру 0-800-
50-11-88.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваному Васильєву Андрію Юрійови-

чу, 17.08.1977 року народження, який проживає за 
адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Ар-
сеного, буд. 15, кв. 54,  на підставі  ст. ст. 133, 135, 
297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 28 лип-
ня 2017 року на 10:00 до каб. № 308 слідчого від-
ділу Управління СБ України в Донецькій області, до 
слідчого Сокола В. А., за адресою: Донецька область,  
м. Маріуполь, вул. Георгіївська,  буд. 77, для відкрит-
тя та ознайомлення із матеріалами кримінального 
провадження, вручення Вам обвинувального акта 
та реєстру матеріалів у кримінальному провадженні  
№ 22016050000000244, за ч. 1 ст. 258-3 України у по-
рядку ст. 290 КПК України при здійсненні спеціально-
го досудового розслідування.
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оголошення
Броварський міськрайонний суд Київської області викли-

кає Шкляренко Олександру Кимівну, 24.01.1967 р.н., Шкля-
ренка Валерія Павловича, 29.03.1967 р.н., Шкляренко Вале-
рію Валеріївну, 27.11.1990 р.н., як відповідачів у цивільній 
справі за позовом Калюпи Володимира Володимировича до 
Шкляренко Олександри Кимівни, Шкляренка Валерія Павло-
вича, Шкляренко Валерії Валеріївни про виселення, розгляд 
якої призначений на 18 вересня 2017 року о 14.00 год. у при-
міщенні суду за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. 
Грушевського, 2, каб. № 309.

Одночасно суд роз’яснює, що неявка відповідачів є під-
ставою для розгляду справи в заочному порядку на підставі 
наявних у ній доказів.

Суддя Т. В. Селезньова

Ширяївський районний суд Одеської області викликає 
як відповідачку Бердагу Ганну Олександрівну в судове 
засідання, яке відбудеться 13 жовтня 2017 року о 10.00 
год. у приміщенні Ширяївського районного суду Одесь-
кої області за адресою: Одеська область, смт Ширяєве, 
вул. Соборна, № 97А (зал засідання № 1), у цивільній 
справі № 518/286/17 за позовом Войтенка Миколи Бори-
совича до Бердаги Ганни Олександрівни про позбавлен-
ня батьківських прав відносно малолітньої дитини.

У разі неявки в судове засідання, розгляд справи буде 
проведено за вашої відсутності.

Суддя С. А. Палій

Сумський районний суд Сумської області пові-
домляє Заєць Інну Василівну, що судове засідан-
ня у справі 587/1520/17 за позовом Зайця Вячесла-
ва Миколайовича до Заєць Інни Василівни про розі-
рвання шлюбу відбудеться в приміщенні суду (м. Су-
ми, вул. Академічна, 13, каб. 105) під головуванням  
судді Степаненка О. А. 1 серпня 2017 року о 09.00 
годині.

У разі вашої неявки справа буде розглянута на 
основі матеріалів, які є у справі. При собі мати пас-
порт.

Приморський районний суд м. Маріуполя Донецької 
області викликає як відповідачку Добродєй Інну Ігорів-
ну по цивільній справі за позовом Кравченка Валерія Ми-
колайовича до Добродєй Інни Ігорівни про стягнення за-
боргованості.

Судове засідання відбудеться 11 серпня 2017 року о 
13.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріу-
поль, пр. Будівельників, 52-А, кабінет № 33.

Явка відповідачки до суду обов’язкова. У разі неявки 
до суду без поважних причин, оголошення вважається 
належним повідомленням і справу буде розглянуто по 
суті за наявними в ній матеріалами.

Суддя Д. О. Д’яченко

Лисичанський міський суд Луганської області повідо-
мляє, що 10 липня 2017 року було винесено заочне рішення 
по справі № 415/3217/17, провадження 2/415/1310/17 за по-
зовом Власової Олени Володимирівни в інтересах малоліт-
ньої Власової Катерини Олексіївни до Власова Олексія Андрі-
йовича про позбавлення батьківських прав та стягнення алі-
ментів на утримання малолітньої дитини, третя особа: Орган 
опіки та піклування Лисичанської міської ради.

Позовні вимоги задоволено у повному обсязі.
Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його 

ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протя-
гом десяти днів з дня розміщення в газеті оголошення про 
розгляд справи.

Суддя Л. Б. Чернобривко

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті повідомляє Винокуровій Аллі Сергіївні, мешкан-
ці міста Кадіївки (Стаханова) Луганської області, 
про ухвалення заочного рішення 16 січня 2017 ро-
ку по справі № 428/4009/16-ц за позовом ПАТ «Укр-
соцбанк» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що 
його ухвалив, за письмовою заявою відповідачки, 
яку може бути подано протягом десяти днів з дня 
отримання його копії.

Суддя Д. Б. Баронін

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає 
відповідача Захарченка Юрія Віталійовича, який проживає 
за адресою: вул. Гагаріна, буд. 206, с. Преображенка, Оріхів-
ський р-н, Запорізька обл., 70545, у судове засідання по ци-
вільній справі №2/323/500/17 (323/1301/17) за позовом ТОВ 
«ОТП Факторинг Україна» до Захарченка Юрія Віталійовича 
про стягнення заборгованості за кредитним договором. Су-
дове засідання відбудеться об 11.00 годині 13.09.2017 року в 
приміщенні суду за адресою: Запорізька область, місто Орі-
хів, вулиця Травнева, 23, під головуванням судді Фісун Н. В.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач 
вважається повідомленим про час та місце розгляду спра-
ви та у випадку неявки до суду справу може бути розгляну-
то за його відсутності.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
повідомляє Косолаповій Людмилі Миколаївні, меш-
канці міста Кадіївки (Стаханова) Луганської області, 
про ухвалення заочного рішення 24 січня 2017 ро-
ку по справі № 428/11288/16-ц за позовом ПАТ «Укр-
соцбанк» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що 
його ухвалив, за письмовою заявою відповідачки, 
яку може бути подано протягом десяти днів з дня 
отримання його копії.

Суддя Д. Б. Баронін

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає цивільну справу за позовом Мігаль Анни 
Валеріївни до Якових Володимира Володимировича про ро-
зірвання шлюбу. Відповідач у цивільній справі №233/2801/17 
Якових Володимир Володимирович, 17 грудня 1979 р.н., 
останнє відоме місце проживання/реєстрації: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, вул. Луначарського, пр. 16, буд. 63, ви-
кликається в судове засідання на 08.30 год. 1 серпня 2017 р. 
Розгляд відбудеться в приміщенні Костянтинівського місь-
крайонного суду Донецької області (корп. №2, каб. №16).

У випадку неприбуття в судове засідання відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута за його відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева

В Ірпінський міський суд Київської області на 
18.08.2017 р. о 15 год. 00 хв. викликається відповідач 
Ходирев Олександр Миколайович по справі за позовом 
Приватного акціонерного товариства «Страхова компа-
нія «Уніка» до Ходирева Олександра Миколайовича про 
відшкодування шкоди, завданої дорожньо-транспорт-
ною пригодою. Справа буде розглядатися під головуван-
ням судді Саранюк Л. П.

В разі неявки Ходирева Олександра Миколайовича 
до суду (Київська область, м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7), 
справа буде розглядатися у його відсутність.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає 
в судове засідання відповідача Майберга Едуарда, 
який проживає за адресою: Ізраїль, Герцелія-Пітуах, 
А-Маріна, вул. Аоген, 10, по цивільній справі за позо-
вом ПАТ «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» до Віленського 
Дмитра Владленовича, Майберга Едуарда про визна-
ння недійсним попереднього договору, слухання по 
справі призначено на 14.09.2017 року о 10.00 годині.

Адреса суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14-А,  
каб. 13.

Суддя О. Л. Хоменко

В провадженні Київського районного суду м. Оде-
си знаходиться цивільна справа за позовом Башкі-
рової Світлани Сергіївни до Третьої одеської держав-
ної нотаріальної контори, Култишевої Ірини Анатолі-
ївни про визнання додаткового строку для подання 
заяви про прийняття спадщини та визнання заповіту 
недійсним, у зв’язку з чим повідомляємо відповіда-
чку Култишеву Ірину Анатоліївну, що судове засідан-
ня відбудеться 6 вересня 2017 року о 14 год. 00 хв. 
у приміщенні Київського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3«б», каб. 215.

Суддя О. М. Куриленко

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

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. 
Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ «Державний ощадний банк України» в осо-
бі філії — Донецьке обласне управління AT «Ощад-
банк» до Федоренко Т. В. про стягнення заборгованості 
за кредитним договором. Відповідачка у цивільній спра-
ві № 233/3044/17 — Федоренко Тетяна Володимирівна, 
12.03.1971 р.н., зареєстрована у м. Макіївка Донецької 
області по вул. Уборевича, буд. 12, кв. 3, викликається в 
судове засідання на 08.30 год. 31 липня 2017 р. Розгляд 
зазначеної цивільної справи відбудеться в приміщенні 
Костянтинівського міськрайонного суду Донецької об-
ласті (корп. №2, каб. №16).

Відповідачці пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповіда-
чка повинна повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає цивільну справу за позовом 
ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії — 
Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Ворони 
Д. А. про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром. Відповідач у цивільній справі № 233/3068/17 Воро-
на Дмитро Андрійович, 09.09.1984 р.н., зареєстрований у 
м. Макіївка Донецької області по вул. Бабушкіна, буд. 6, 
викликається в судове засідання на 08.15 год. 31 липня 
2017 р. Розгляд зазначеної цивільної справи відбудеть-
ся в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду 
Донецької області (корп. №2, каб. №16).

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті повідомляє про ухвалення заочного рішення від 
05.07.2017 року по справі № 428/2406/17 за позо-
вом Єрмолової Тетяни Юріївни до Єрмолова Євгена 
Юрійовича (відоме місце реєстрації: Луганська об-
ласть, м. Кадіївка (Стаханов), м. Алмазна, вул. Фес-
тивальна, 2/60), третя особа — Служба у справах ді-
тей Стахановської міської ради, про надання дозволу 
на тимчасовий виїзд неповнолітньої дитини за кор-
дон без згоди батька та надання дозволу на виготов-
лення біометричного паспорта.

Особа, яка знаходиться у населеному пункті Укра-
їни, який не контролюється органами влади Украї-
ни, може отримати копію рішення безпосередньо в 
Сєвєродонецькому міському суді Луганської облас-
ті особисто або через уповноваженого представника.

Суддя Т. С. Журавель

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької облас-
ті (87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, 231) розглядає ци-
вільну справу за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Укрсоцбанк» до Сіняєва Михайла Гнатовича та Синя-
євої Ніни Сергіївни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Відповідачі у справі Сіняєв Михайло Гнатович (остан-
нє відоме місце реєстрації: м. Маріуполь Донецької облас-
ті, пров. Мисливський, буд. 53, кв. 64) та Синяєва Ніна Сер-
гіївна (останнє відоме місце реєстрації: м. Маріуполь Доне-
цької області, пр. Будівельників, буд. 185, кв. 58) виклика-
ються об 11 годині 4 серпня 2017 року та о 09 годині 30 хви-
лин 10 серпня 2017 року до суду, каб. 1, для участі у розгля-
ді зазначеної справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі пови-
нні повідомити суд про причини неявки, інакше справа бу-
де розглянута за їхньої відсутності на підставі ст.ст. 169 ч. 4, 
225 ЦПК України. 

Суддя Ю. М. Мирошниченко

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля 
Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 а) розглядає цивільну справу за позовною 
заявою Публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» 
в особі філії – Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Попкова Володи-
мира Володимировича про стягнення заборгованості за кредитом.

Відповідач Попков Володимир Володимирович (останнє відоме місце реєстра-
ції: Донецька обл., м. Харцизьк, м-н Ювілейний, буд. 9, кв. 97), викликається на 08 
год. 30 хв. 7 серпня 2017 року до Добропільського міськрайонного суду, кабінет 
№ 2, для участі у розгляді справи. До розгляду справи пропонується надати суду 
письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідачу необхідно повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута в його відсутність на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Мацишин Л. С.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Доне-
цької області, вул. Банкова, буд. 39 а) розглядає цивільну справу за позовною заявою 
Публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» в особі філії 
– Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Ариничевої Євгенії Олександрівни, 
Ариничева Олександра Олеговича про стягнення заборгованості за кредитом.

Відповідачі Ариничева Євгенія Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: Доне-
цька обл., м. Харцизьк, вул. Гаскелла, буд. 102), Ариничев Олександр Олегович (остан-
нє відоме місце реєстрації: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Виноградна, буд. 3), викли-
каються на 08 год. 00 хв. 7 серпня 2017 року до Добропільського міськрайонного суду, 
кабінет № 2, для участі у розгляді справи. До розгляду справи пропонується надати суду 
письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідачам необхідно повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у їхню відсутність на підставі наяв-
них у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Мацишин Л. С.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судо-
ве засідання відповідача по справі № 409/1005/17 за позовом Приходь-
ко Ольги Євгеніївни до Приходька Максима Григорійовича про надан-
ня дозволу на тимчасовий виїзд неповнолітньої дитини без супроводу 
(згоди) батька.

Судове засідання відбудеться 04.08.2017 року о 15.00 год. (резервна 
дата 18.08.2017 року о 15.00 год.) у залі суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Приходько Максим Григорійович, остан-
нє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, с. Ювілейне, кв-л Ворошило-
ва, буд. 9-а, кв. 62.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсут-
ності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Новогродівський міський суд Донецької області (85483, 
Донецька область, м. Новогродівка, вул. Риночна, 110) роз-
глядає цивільну справу за позовом Якименка Олега Якови-
ча до Негруб Ольги Вікторівни про визнання особи такою, що 
втратила право користування жилим приміщенням.

Відповідачка у справі Негруб Ольга Вікторівна (зареєстро-
вана за адресою: Донецька область, місто Новогродівка, вул. 
Центральна, буд. 29, кв. 23) викликається на 01.08.2017 року о 
15 год. 00 хв. до суду в каб. №6, для участі у розгляді справи.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо 
позову. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідо-
мити суд про причини неявки, в іншому випадку справу бу-
де розглянуто в її відсутність на підставі наявних у ній даних 
чи доказів. 

Суддя Грідяєва М. В.

Броварський міськрайонний суд Київської області 
викликає Шкляренко Олександру Кимівну та Шкля-
ренка Валерія Павловича у цивільній справі за позо-
вом Калюпи Володимира Володимировича до Шкля-
ренко Олександри Кимівни, Шкляренка Валерія Пав-
ловича про стягнення відсотків за договором пози-
ки, трьох процентів річних від простроченої суми та 
інфляційних втрат.

Розгляд справи призначено на 09.30 год. 2 серп-
ня 2017 року в приміщенні Броварського міськра-
йонного суду Київської області за адресою: місто 
Бровари Київської області, вулиця Грушевського, 2,  
каб. №№ 204, 206.

Суддя Дутчак І. М.

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, Донецька область, м. Лиман, вул. Неза-
лежності, 13) розглядається кримінальне провадження  
№ 236/726/16-к за обвинуваченням Смирнова Андрія Ва-
сильовича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Смирнов Андрій Васильович виклика-
ється до каб. № 20 суду на 31 липня 2017 року об 11 го-
дині 00 хвилин та на 1 серпня 2017 року о 09 годині 30 
хвилин, для участі в судовому засіданні.

У разі неявки обвинуваченого, судове засідання буде 
проведено без його участі.

Суддя Сердюк Н. В.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205,  
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну спра-
ву № 2/229/1166/2017 за позовом Органу опіки та піклуван-
ня виконкому Дружківської міської ради Донецької області 
до Кулинич Ганни Вікторівни про позбавлення батьківських 
прав. Відповідачка у справі Кулинич Ганна Вікторівна, 30 ве-
ресня 1971 року народження (останнє місце проживання:  
м. Дружківка, Донецька обл., вул. Папаніна, 5-16) виклика-
ється на 31 липня 2017р. о 16.00 годині до суду, зал судового 
засідання № 1, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. В разі неявки відповідачки справа бу-
де розглянута в її відсутність.

Суддя А. Л. Гонтар

Піщанський районний суд Вінницької області викли-
кає в судове засідання відповідача Бодоліку Сергія Івано-
вича в цивільній справі № 142/451/17 за позовом Бодо-
ліки Антоніни Анатоліївни до Бодоліки Сергія Івановича 
про стягнення аліментів на утримання дітей.

Розгляд справи відбудеться 1 серпня 2017 року о 12 
год. 30 хв. у приміщенні Піщанського районного суду Ві-
нницької області за адресою: смт Піщанка, вул. Вишне-
ва, 5 Вінницької області, зал судових засідань № 3. В разі 
неявки в судове засідання відповідача, справа буде роз-
глянута за його відсутності на підставі наявних в матері-
алах справи доказів.

Суддя А. А. Гринишина

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає цивільну справу за позовом Хаустова Віталія 
Володимировича до Хаустової Людмили Сергіївни про розірван-
ня шлюбу. Відповідачка у цивільній справі №233/3077/17 Хаусто-
ва Людмила Сергіївна, 02.09.1979 р.н., останнє відоме місце про-
живання: Донецька область, Костянтинівський район, с. Біла Го-
ра, вул. Дачна, 24; місце реєстрації: с. Диліївка Костянтинівсько-
го району, вул. Догаєва, 34, викликається в судове засідання на 
08.15 год. 1 серпня 2017 р. Розгляд відбудеться в приміщенні 
Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області (корп. 
№2, каб. №16).

У випадку неприбуття в судове засідання відповідачка по-
винна повідомити суд про причини неявки, інакше справа бу-
де розглянута за її відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева

Оголошення
щодо продажу активів (майна)  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

БАНКУ «ІМЕКСБАНК» 

Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті

Q81942b12469 Право вимоги за договором кредитної лінії №705  
від 26.12.2007

Q81942b12470 Право вимоги за договором кредиту №366/08  
від 08.07.2008

Q81942b12471

Право вимоги за договором кредиту №1115  
від 23.05.2006  
та Право вимоги за договором кредиту №217  
від 14.06.2007

Q81942b12472 Право вимоги за договором про надання  
невідновлювальної кредитної лінії №41 від 22.05.2007

Електронна адреса  
для доступу до відкри-
тих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

Дата проведення відкри-
тих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

Час проведення відкри-
тих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

Детальна інформація  
щодо лоту

www.prozorro.sale

Перші відкриті торги (аукціон) – 09.08.2017
Другі відкриті торги (аукціон) – 22.08.2017
Треті відкриті торги (аукціон) – 07.09.2017

Четверті відкриті торги (аукціон) – 21.09.2017
П’яті відкриті торги (аукціон) – 05.10.2017

Шості відкриті торги (аукціон) – 20.10.2017
Сьомі  відкриті торги (аукціон) – 03.11.2017
Восьмі відкриті торги (аукціон) – 17.11.2017

Точний час початку проведення відкритих  
торгів (аукціону)/електронного аукціону  
по кожному лоту вказується на веб-сайті  

www.prozorro.sale
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/96-

imexbank/15723-09082017-6017 

В Ірпінський міський суд Київської області на 19.08.2017 р. о 09 год. 30 хв. (справа № 
367/3343/17) викликається Мороз Ігор Васильович по справі за позовом Гоменюка Мико-
ли Макаровича до Мороза Ігоря Васильовича про стягнення боргу за договором позики та 
сплату відсотків за прострочення грошового зобов’язання.

В разі неявки Мороза Ігоря Васильовича (Київська обл. м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7), 
справа буде розглядатися у його відсутність.

Суддя Л. П. Саранюк

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваному Зінченку Віталію Миколайовичу, 20.11.1974 р.н., який зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Волноваха, вул. 

Менделєєва, буд. 17, кв. 29, на підставі ст.ст. 133, 135, 136, 138, 139 КПК України, Вам необхідно з’явитися  28 липня 2017 року в період часу 
з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. до каб. № 309 слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області, до слідчого в ОВС Фесенка Ста-
ніслава Сергійовича, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, для ознайомлення з матеріалами кри-
мінального провадження, а також вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування по кримінальному прова-
дженню № 22016050000000145, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 липня 2016 року, за ч. 1 ст. 258-3 КК України,  як 
підозрюваному.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Ренійський районний суд Одеської області (Одеська об-
ласть, м. Рені, вул. Соборна, 122, суддя Сорокін К. В., тел. (04840) 
40156) викликає в судове засідання 31.07.2017 р. о 10 год. 00 
хв. відповідачку Зайцеву Марину Ігорівну, остання відома адреса: 
Одеська обл., Ренійський район, с. Долинське, вул. Верхня, 66.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідачки в судове 
засідання, справа буде розглянута у її відсутністю.

Втрачений 17.07.2017 р. 

паспорт громадянина України, серія НМ № 450408, 

виданий на ім’я Семенченка Даниіла Сергійовича, 

вважати недійсним.

Втрачено суднові реєстраційні документи 

на судно «КИВ-0056-К», видані на ім’я 

Маняк Павло Миколайович. Вказані документи 

вважати недійсними.

Втрачений Договір купівлі-продажу на ім’я Хвої В. М., зе-

мельна ділянка, кадастр. № 3220283401:11:028:0061, серія 

та номер 1-1400, виданий 01.06.2017р. Баришівською ра-

йонною державною нотаріальною конторою Київської об-

ласті, вважати недійсним.

У провадженні Заставнівського районного суду 
знаходиться цивільна справа № 716/457/17 за по-
зовом Галінскі Володимира Васильовича до Галінскі 
Ольги про розірвання шлюбу.

Розгляд зазначеної справи призначено на 09.30 
год. 30.08.2017 року в приміщенні Заставнівсько-
го районного суду за адресою: Чернівецька область, 
м. Заставна, вул. Незалежності, 95, зал судових засі-
дань № 3, суддя Пухарєва О. В.

Суд викликає відповідачку Галінскі Ольгу, 
21.04.1963 року народження, останнє відоме місце 
проживання с. Чорний Потік, вул. Героїв Майдану, 33 
Заставнівського району Чернівецької області.

Явка до суду обов’язкова, в разі вашої неявки 
справа розглядатиметься за наявними в ній матері-
алами.

Лисичанський міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Поялкова Анатолія Олексан-
дровича, 08.11.1983 р.н. (відоме місце реєстрації: се-
лище Городище Перевальського району, вул. Гагарі-
на, 21, Луганської області) за позовом Дімітрової Ан-
ни Сергіївни про стягнення аліментів на утримання 
дитини, у судове засідання, що відбудеться 11 серп-
ня 2017 року о 08.30 год. у приміщенні суду за адре-
сою: м. Лисичанськ Луганської обл., вул. Штейгер-
ська, буд. 38, зал № 2.

До розгляду цивільної справи відповідачу пропо-
нується надати суду письмові пояснення та запере-
чення, а також усі наявні докази по справі.

У разі неявки відповідача в судове засідання, спра-
ву буде розглянуто на підставі наданих суду доку-
ментів відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л. Б. Чернобривко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу № 2/243/3093/2017 за позовом ПАТ 
«Державний ощадний банк України» до Кудрявцева Євге-
нія Юрійовича, Кудрявцевої Тетяни Степанівни про стягнен-
ня заборгованості.

Відповідачі: Кудрявцев Євгеній Юрійович, останнє відоме 
місце мешкання якого: 84600, м. Горлівка, вул. Корчагіна, бу-
динок 22, квартира 67; Кудрявцева Тетяна Степанівна, остан-
нє відоме місце мешкання якої: 84600, м. Горлівка, вул. Ме-
дицинська, будинок 42, квартира 47, викликаються до суду 
на 7 вересня 2017 року о 13 годині 20 хвилин, для участі у 
розгляді справи по суті.

Запасна дата судового засідання 12 вересня 2017 року о 
13 год. 40 хв.

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 їхньою відсутністю.

Суддя М. О. Гусинський

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
буд. 2) розглядає цивільну справу № 2/243/3096/2017 
за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» 
до Корочева Олега Вікторовича про стягнення забор-
гованості.

Відповідач: Корочев Олег Вікторович, останнє ві-
доме місце мешкання якого: 84600, м. Горлівка, вул. 
Лозовська, будинок 15, викликається до суду на  
7 вересня 2017 року о 13 годині 40 хвилин для участі 
у розгляді справи по суті.

Запасна дата судового засідання 12 вересня 2017 
року о 13 год. 40 хв.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідач повинен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута за його відсутніс-
тю.

Суддя М. О. Гусинський

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу за заявою ПАТ «Банк «Фінанси та Кре-
дит» про відновлення втраченого провадження по 
цивільній справі 230/1554/14-ц; 2/230/722/2014 року.

Відповідачка по справі: Кузьменко Любов Олек-
сіївна, 21.05.1951 року народження, яка мешкає за 
адресою: Донецька область, м. Єнакієве, смт Була-
вінське, вул. Южна, буд. 15, викликається на 7 серп-
ня 2017 року о 9 год. 30 хв. до суду, кабінет № 306, 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідачки, вона повинна повідомити суд про причи-
ну неявки, інакше справа буде розглянута в її відсут-
ність.

Суддя О. М. Павленко

 Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської облас-
ті знаходиться кримінальне провадження № 426/12131/2016-к 
стосовно Костенко Олени Миколаївни, 13.11.1968 року наро-
дження, обвинувачену у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 109, ч. 2 ст. 110 та ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійсню-
валось спеціальне досудове розслідування в порядку, передба-
ченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачена Костенко Олена Ми-
колаївна зареєстрована за адресою: Луганська область, Красно-
донський район, вул. Ювілейна, б. 9.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Костенко Олену Мико-
лаївну в підготовче судове засідання, яке розглядається в поряд-
ку спеціального судового провадження та відбудеться 2 серпня 
2017 року о 10.30 годині в залі судових засідань Сватівського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої 
судді Половинки В. О., суддів: Юрченко C. O., Попової О. М.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 426/8734/2016-к стосовно Мануйлова Євгена Володимиро-
вича, 05.01.1967 року народження, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 
КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове роз-
слідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. 
Обвинувачений Мануйлов Євген Володимирович зареєстро-
ваний за адресою: Луганська область, м. Луганськ, 1-й мікро-
район, б. 4, кв. 1.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Мануйлова Євге-
на Володимировича в підготовче судове засідання, яке роз-
глядається в порядку спеціального судового провадження 
та відбудеться 3 серпня 2017 року о 12.00 годині в залі судо-
вих засідань Сватівського районного суду Луганської облас-
ті за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голову-
ючої судді Половинки В. О., суддів: Попової О. М., Осіпенко Л. М.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-

ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/8738/2016-к 
стосовно Малихіна Олександра Сергійовича, 12.01.1981 року 
народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбачено-
го ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по якому здійснювалось 
спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому 
ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Малихін Олександр Сер-
гійович зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, кв-л Південний, б. 4-а, кв. 76.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Малихіна Олексан-
дра Сергійовича в підготовче судове засідання, яке розгляда-
ється в порядку спеціального судового провадження та відбу-
деться 3 серпня 2017 року об 11.30 годині в залі судових засі-
дань Сватівського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чої судді Половинки В. О., суддів: Попової О. М., Скрипника C. M.

Повістка про виклик обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-

ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/8735/2016-к 
стосовно Малахової Світлани Анатоліївни, 27.08.1964 року наро-
дження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ст. 
109 ч. 1, ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по якому здій-
снювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, перед-
баченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачена Малахова Світ-
лана Анатоліївна зареєстрована за адресою: Луганська область,  
м. Луганськ, вул. Ширшова, б. 13а.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Малахову Світлану Ана-
толіївну, у підготовче судове засідання, яке розглядається в по-
рядку спеціального судового провадження та відбудеться 4 серп-
ня 2017 року о 10.30 годині в залі судових засідань Сватівсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої 
судді Половинки В. О., суддів Попової О. М., Скрипник C. M.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 426/8739/2017 стосовно Петрозаводського Іллі Юрійови-
ча, 02.08.1985 року народження, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ст. 260 ч. 2, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 2 
ст. 437 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досу-
дове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК 
України. Обвинувачений Петрозаводський Ілля Юрійович за-
реєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, 
кв-л Гагаріна, 14б/46.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Петрозаводсько-
го Іллю Юрійовича в судове засідання, яке відбудеться  
4 серпня 2017 року об 11.30 годині в залі судових засідань 
Сватівського районного суду Луганської області за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у скла-
ді головуючої судді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М.,  
Попової О. М. 

Повістка про виклик обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне проваджен-
ня № 426/1600/2017 стосовно Фаліної Тетяни Андріївни, 
11.03.1967 року народження, обвинуваченої у вчиненні зло-
чину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здій-
снювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, 
передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачена Фаліна 
Тетяна Андріївна зареєстрована за адресою: Луганська об-
ласть, м. Луганськ, проїзд Станіславського, 127а.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Фаліну Тетяну Ан-
дріївну в судове засідання, яке відбудеться 4 серпня 2017 ро-
ку об 11.00 годині в залі судових засідань Сватівського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у скла-
ді головуючої судді Половинки В. О., суддів Попової О. М.,  
Скрипника С. М.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 426/4976/2016-к стосовно Ткаченка Леоніда Леонідови-
ча, 31.08.1971 року народження, обвинуваченого у вчинен-
ні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України, по яко-
му здійснювалось спеціальне досудове розслідування в по-
рядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений 
Ткаченко Леонід Леонідович зареєстрований за адресою: 
Луганська область, м. Луганськ, вул. Фрунзе, б. 4, кв. 61.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Ткаченка Леоніда 
Леонідовича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 
3 серпня 2017 року о 10.30 годині в залі судових засідань 
Сватівського районного суду Луганської області за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у скла-
ді головуючого судді Половинки В. О., суддів Попової О. М.,  
Юрченко C. O.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне провадження  
№ 426/1375/16-к стосовно Улезька Володимира Іванови-
ча, 01.01.1959 року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Обвинувачений Улезько В. І. зареєстрований за адресою: 
м. Луганськ, вул. Ленінградська, 50.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Улезька Во-
лодимира Івановича в судове засідання, яке відбудеться 
2 серпня 2017 року об 11.30 год. у залі Сватівського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючий суддя Скрипник С. М., судді Попова О. М., 
Юрченко С. О.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне провадження  
№ 426/8740/16-к стосовно Камаєва Павла Павловича, 
21.08.1980 року народження, обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 262 КК 
України. Обвинувачений Камаєв П. П. зареєстрований за 
адресою: м. Луганськ, сел. Ювілейне, вул. Карла Марк-
са, 4.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Камаєва Пав-
ла Павловича в судове засідання, яке відбудеться 2 серп-
ня 2017 року о 09.30 год. у залі Сватівського районного 
суду Луганської області за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючий суддя Скрипник C. M., судді Половинка В. О., 
Попова О. М.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 426/1537/17 стосовно Линдіна Дмитра Євгено-
вича, 17.07.1973 року народження, обвинуваченого 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачений Линдін Д. Є. зареєстрований 
за адресою: м. Луганськ, кв-л Щербакова, 11/6.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає 
Линдіна Дмитра Євгеновича в судове засідання, яке 
відбудеться 2 серпня 2017 року о 14.00 год. у залі 
Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючий суддя Скрипник C. M., судді Попова О. М., 
Юрченко C. O.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 426/12162/16-к стосовно Когута Андрія Івановича, 
07.06.1960 року народження, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обви-
нувачений Когут А. І. зареєстрований за адресою: м Лу-
ганськ, вул. Коцюбинського, 6/76.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Когута Андрія 
Івановича в судове засідання, яке відбудеться 2 серпня 
2017 року о 10.30 год. у залі Сватівського районного су-
ду Луганської області за адресою: Луганська область,  
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючий суддя Скрипник C. M., судді Половинка В. О., 
Попова О. М.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає 
відповідача Гладуна Ярослава Ігоровича по цивільній 
справі за позовом Приватного підприємства «Творча 
майстерня «Престиж» до Гладуна Ярослава Ігорови-
ча про витребування майна з чужого незаконного во-
лодіння, стягнення заборгованості, пені та річних за 
договором оренди гаражного боксу.

Остання відома адреса місцезнаходження відпо-
відача Гладуна Ярослава Ігоровича — м. Київ, пров. 
Голосіївський, 68, кв. 102; м. Львів, вул. Жовківська, 
26, кв. 8.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду 
за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потє-
хіна, буд. 14-а, каб. № 15 – 26 жовтня 2017 року о 
13 год. 50 хв.

В разі неявки на вказане судове засідання, суд 
розглядатиме справу без участі відповідача.

Суддя А. В. Новак

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по справі  
№ 409/1025/17 за позовом Сергієнко Олени Дмитрівни 
до Селищної ради селища Юріївка-1 Лутугинського ра-
йону Луганської області про визначення додаткового 
строку для прийняття спадщини.

Судове засідання відбудеться 02.08.2017 року о 15.30 
год. (резервна дата 16.08.2017 року о 15.30 год.) у за-
лі суду за адресою: Луганська область, смт Білокураки-
не, пл. Шевченка, 2.

Викликається представник відповідача Селищної ради 
селища Юріївка-1 Лутугинського району Луганської об-
ласті, останнє відоме місцезнаходження: Луганська об-
ласть, Лутугинський район, с. Юріївка-1, вул. Максимчу-
ка, буд. 6.

У випадку неявки представника відповідача справу бу-
де розглянуто за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

ТОВ «Норія Грейн» 
(ідентифікаційний код 
39846948) повідомляє, 
що 17.03.2017 року  
була викрадена печатка  
ТОВ «Норія Грейн» зразка: 
У зв’язку з цим,  
вважати її недійсною.
Інформуємо,  
що з 07.07.2017 року дійсним 
є дублікат печатки  
ТОВ «Норія Грейн» 
(ідентифікаційний  
код 39846948) 
наступного зразка:

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 426/1526/17 стосовно Бойка Олексія Вікторови-
ча, 12.10.1976 року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Обвинувачений Бойко О. В. зареєстрований за адресою:  
м. Луганськ, вул. Совєтська, 92/24.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Бойка Олексія 
Вікторовича в судове засідання, яке відбудеться 2 серп-
ня 2017 року о 12.30 год. у залі Сватівського районного 
суду Луганської області за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючий суддя Скрипник С. М., судді Осіпенко Л. М., 
Попова О. М.

Дергачівський районний суд повідомляє, що 09.08.2017 року о 08.30 у примі-
щенні Дергачівського районного суду Харківської області за адресою: Харківська 
обл., Дергачівський р-н, м. Дергачі, вул. 1-го Травня, 63, буде розглядатись спра-
ва за позовом Островерх Пелагеї Володимирівни до Нижника Сергія Миколайови-
ча про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим примі-
щенням.  Явка відповідача Нижника Сергія Миколайовича є обов’язковою. У ви-
падку неявки до суду в зазначений день і час без поважних причин, або неповідо-
млення про причини неявки, справу буде розглянуто без відповідача на підставі 
наданих по справі доказів з постановленням рішення.

Суддя Л. К. Калмикова

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засідання Зо-
ріна Віталія Олександровича, Зоріну Світлану Михайлівну як відповідачів по ци-
вільній справі №328/1642/17 за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний ощадний банк України» в особі філії Донецького обласного управ-
ління AT «Ощадбанк» до Зоріна Віталія Олександровича, Зоріної Світлани Михай-
лівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 02.08.2017 року о 13 годині 20 хвилин у примі-
щенні Токмацького районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька 
область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28. 

Суддя Курдюков В. М.

В провадженні Ірпінського міського суду Київської області перебуває 

цивільна справа за позовом Огороднік Людмили Миколаївни до Шля-

хової Ольги Миколаївни про визнання особи такою, що втратила право 

користування житловим приміщенням.

Суд викликає на 05.09.2017 року о 09.30 год. Шляхову Ольгу Мико-

лаївну як відповідачку по справі. Явка обов’язкова.

Суддя С. І. Оладько
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Із Шостки до Вісагінаса
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

СИЛА ДУХУ. Рекорд в ультрамарафоні вирішив установити ві-
домий спортсмен-візочник із Шостки на Сумщині Дмитро Василь-
цов. Протягом 11 днів він має намір подолати відстань від рідно-
го райцентру до литовського містечка, між якими 1100 кілометрів. 

Дмитро Васильцов далеко не новачок у таких заїздах. Завдяки 
величезній силі духу  і завзяттю два роки тому він уже долав по-
ловину цієї дистанції від Шостки до Могильова завдовжки 550 кі-
лометрів, а нинішнього літа вирішив подвоїти досягнення. Окрім 
цього, ставав переможцем марафонських змагань, що проходи-
ли в Україні.

На маршруті Дмитра Васильцова, якого супроводжує волон-
тер Андрій Володін, понад десяток міст і містечок, сільські населе-
ні пункти України, Білорусі, Латвії та Литви. З-поміж перших Черні-
гів, Гомель, Могильов, Орша, Вітебськ, Полоцьк, Браслав, Даугав-
пілс та інші. Фініш заплановано на 3 серпня: о 16-й годині шостки-
нець має прибути на центральну площу Вісагінаса. 

Заїзд спортсмена присвячено 5-й річниці співпраці організації 
інвалідів Шостки і спортивного клубу «Вісагінас», зміцненню друж-
ніх зв’язків між Україною і Литвою. 

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 26 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +15 +20  +26 +31 Черкаська  +15 +20  +26 +31
Житомирська  +15 +20  +26 +31 Кіровоградська  +15 +20  +26 +31
Чернігівська  +15 +20  +26 +31 Полтавська  +15 +20  +26 +31
Сумська  +15 +20  +26 +31 Дніпропетровська  +15 +20  +26 +31
Закарпатська  +12 +17  +21 +26 Одеська  +18 +23  +31 +36
Рівненська  +12 +17  +21..26 Миколаївська  +18 +23  +31 +36
Львівська  +12 +17  +21 +26 Херсонська  +18 +23  +31 +36
Івано-Франківська  +12 +17  +21 +26 Запорізька  +18 +23  +31 +36
Волинська  +12 +17  +21 +26 Харківська  +15 +20  +27 +32
Хмельницька  +12 +17  +21 +26 Донецька  +15..20  +27 +32
Чернівецька  +12 +17  +21 +26 Луганська  +15 +20  +26 +31
Тернопільська  +12 +17  +21 +26 Крим  +18 +23  +31 +36
Вінницька  +15 +20  +26 +31 Київ +18 +20 +28  +30

Укргiдрометцентр

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ВІДЛУННЯ ВІЙНИ. Нещо-
давно біля села Бучак Канів-
ського району археологи вия-
вили останки ще двох загиблих 
бійців 206-ї стрілецької дивізії, 
тіла яких свого часу так і не бу-
ло поховано. Цим підтвердили 
архівну інформацію, що на те-
риторії, відведеній під будівни-
цтво Канівської ГАЕС, є місця 
загибелі солдатів часів Другої 
світової війни. 

Як розповів завідувач секто-
ру археології та охорони куль-
турної спадщини Державно-
го історико-культурного запо-
відника «Трипільська культу-
ра» Олександр Назаров, поки 
що вдалося обстежити досить 
невелику ділянку і опитати ли-
ше частину свідків, але зібрали 
багато інформації про підрозді-
ли, які там воювали. Це не ду-
же приємна інформація для бу-

дівельників майбутньої ГАЕС, 
бо коли її проектували, статус 
поховань полеглих у Другій сві-
товій війні та місць бойових дій 
був не визначеним. Тепер згід-
но із Законом України «Про 
охорону культурної спадщини», 
це об’єкти культурної спадщи-
ни. Отже,  є необхідність повно-
масштабного дослідження те-
риторій,  де знайдено місця за-
гибелі військових. Зокрема і в 
межах майданчика споруджен-
ня ГАЕС. 

На жаль, зауважує архео-
лог, ці норми чомусь ігнору-
ють, хоч відповідно до чинного 
законодавства України, архе-
ологічні та історичні об’єкти — 
об’єкти культурної спадщини. 
Щоб зрозуміти це, навіть пере-
січному громадянинові достат-
ньо подивитися на дослідже-
ні поховання. У ситуації з ГАЕС 
є ще один нюанс: важко пора-
хувати, скільки це коштувати-
ме, бо місця поховань не лока-

лізовані. Це тому, що на пред-
мет виявлення і локалізації ар-
хеологічних об’єктів цю тери-
торії обстежували кілька разів. 
На дослідження виявлених ар-
хеологічних пам’яток та об’єктів 
заплановано витратити май-
же всі кошти, які мали йти на 
пам’яткоохоронні та інші захо-
ди. Єдиний же, на погляд буді-
вельників, вихід, — ігнорувати 
наявність історичних об’єктів

Пошуковцям вдалося пере-
поховати у Каневі останки 18 
захисників міста, які загину-
ли тут у серпні 1941-го. Двох з 
них ідентифікували: один сол-
дат був родом з Полтавщини, 
а родичі іншого давно живуть 
за кордоном. Останки ще трьох 
ідентифікованих бійців виявле-
но там само. Родичі  зголоси-
лися  поховати їх на батьківщи-
ні — в Київській та Полтавській 
областях.  

У 1941-му і в 1943—1944 ро-
ках 80% піхотинців були з міс-

цевих. Про це свідчать і спис-
ки втрат. Там чимало земляків 
з Черкащини.

Олександрі Невзоров за-
ймається пошуковою діяль-
ністю з 2000 року. За цей час 
він знайшов майже 4 тисячі 
останків солдатів обох воюю-
чих сторін, із них — 200 радян-
ських. Останки німецьких вій-
ськовослужбовців знаходив 
на території центральної  час-
тини  України у співпраці з ні-
мецькою Народною спілкою 
догляду за військовими похо-
ваннями. Поховання червоно-
армійців досліджував пере-
важно у Київській та Черкась-
кій областях.

Археолог закликає громад-
ськість не спекулювати те-
мою радянських військових. 
«Українці, які воювали у скла-
ді радянських військ, — зазна-
чає він, — захищали не кому-
ністичну ідею, а свою Батьків-
щину».

фОТОфАкТ

ОГОлОшеННя

ВІТАЄМО! Українська фехтувальниця Ольга Харлан стала 
триразовою чемпіонкою світу, який проходить зараз у Лейпци-
гу, в індивідуальному турнірі серед шаблістів. У вирішально-
му поєдинку чемпіонату світу Харлан перемогла представницю 
Тунісу Аззу Бесбес з розгромним рахунком 15:5. Крім того, по 
ходу турніру українка здолала свою співвітчизницю Ольгу Жов-
нір, Богнамі Йовжак, Росселлі Грегоріо, Норік Тамура у чверть-
фіналі і Сесіллу Бердер у півфіналі. 

Відзначимо, що Ольга Харлан завоювала вже третю золоту ме-
даль чемпіонату світу в індивідуальних змаганнях. До цього укра-
їнка вигравала турніри такого масштабу в 2013 році в Будапешті 
і в 2014 році в Казані. Перед цим спортсменка пропустила майже 
півроку підготовки, оскільки зважилась на операцію на плечі, яке 
давно її турбувало. Проте виступ на чемпіонаті світу розвіяв усі 
сумніви в її спортивній формі. Вона також неодноразово заявля-
ла, що планує виступити на Олімпійських іграх у Токіо.

Місця загибелі військових  
потребують ретельного дослідження
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26..31
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26..31
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Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька область, 
м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) розглядає цивільну справу за позовною заявою Ко-
ташвілі Вадима Георгійовича до Виконавчого комітету Єнакієвської міської ради 
про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини.

Відповідач по справі: Виконавчий комітет Єнакієвської міської ради (останнє 
відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Леніна, 
буд. 7) викликається 28 липня 2017 року на 14 годину 00 хвилин до суду, каб. 301, 
для участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя Конопленко О.С.

Офіційне повідомлення ПрАТ «Датагруп»
З 01.08.2017 року  ПрАТ «Датагруп» впроваджує тари-

фи (тарифні плани) на послуги з доступу до мережі Інтер-
нет для фізичних осіб в місті Кременчук (Полтавська обл.) 
та в с. Весняне (Миколаївська обл.). Детальну інформацію 
про нові тарифи та умови їх застосування розміщено на 
сайті http://www.domtele.com/. Отримати додаткову інфор-
мацію можна також і за номером телефону контакт-цен-
тру 0 800 21 00 00.

Олена ОСОБОВА,  
«Урядовий кур’єр»

ЗЛОЧИН. Залізничну колію 
з Попасної до Бахмута не екс-
плуатували з початку АТО. 
Тепер майже три кілометри 
цієї дороги перетворилися на 
15 тонн металобрухту. На га-
рячому злочинців спіймали 
співробітники спецпідрозді-

лу фіскальної поліції в Луган-
ській області «Фантом».

Як повідомляє Головне 
управління ДФС у Луганській 
області, на залізничному по-
лотні поблизу позначки «4 кі-
лометр» і села Розівка По-
паснянського району під час 
огляду було виявлено свіжі 
спили. Задля розкриття зло-
чину і встановлення осіб, при-

четних до нього, «фантомів-
ці» виставили засаду. Резуль-
тат не змусив себе довго че-
кати.

Увечері під час спро-
би розкрадання затримали 
шестеро жителів Попасної, 
які працювали двома гру-
пами. Перша різала газоба-
лонним обладнанням рейки 
на шматки вагою 75—100 кг. 

Друга завантажувала їх на 
КамАЗ.

Результати проведеної ро-
боти задокументували разом 
із представниками Попас-
нянського відділу Національ-
ної поліції. КамАЗ і метал ви-
лучено. Зареєстровано кри-
мінальну справу за стаття-
ми про замах на злочин і кра-
діжку.

Дорогу перекрила... жадібність
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