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Світове українство вболіває 
за Батьківщину й допомагає 
світові сприймати її як 
цивілізовану розвинену 
європейську державу

«За 100 років після так званої жовтневої 
революції Росія не змінила своєї 
імперської суті». В цьому документально 
переконує народний художник України, 
незалежний історик Микола Сядристий
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Міністр Кабінету Міністрів про новий поштовх реформи 
державної служби й забезпечення нової якості 
управлінських рішень

КерівниК Східної 
правозахиСної групи 
павло лиСянСьКий:
«День шахтаря 
— це невід’ємна 
складова Донбасу» 
Професійне свято на підконтрольній території Луган-

щини відсвяткували майже 10 тисяч людей — така 
орієнтовна кількість працівників восьми шахт, які вхо-
дять до складу ДП «Первомайськвугілля» та ПАТ «Ли-
сичанськвугілля», а також члени їхніх сімей.

Щоправда, свято відбулося на тлі тривожної ситуації 
в галузі: борги із зарплати погасили, але немає впевне-
ності в тому, що завтра шахта працюватиме і залишить-
ся годувальницею. Про ці зміни й про те, чого чекати гір-
никам у майбутньому, — в інтерв’ю з юристом, засно-
вником і керівником Східної правозахисної групи, ко-
лишнім шахтарем Павлом ЛИСЯНСЬКИМ.

УК Пане Павле, чи не є День шахтаря таким, що йде в 
минуле для старопромислового Донбасу?
— Переконаний, що ні. У нас дуже багато людей працю-
ють на вугільних підприємствах, а ще є Соледар, де соляні 
шахти — там теж шахтарі, а ще є гірничорятувальники, 
які також відзначають це свято, а ще виш у Лисичанську, 
що навчає гірничих інженерів — викладачі також свят-
кують цього дня. Шахти, кар’єри, соляні шахти, а також 
свято День шахтаря — це невід’ємні складові Донбасу, 
чого не можна скасувати. Це було, є й буде!

УК Ситуація у вугільній галузі регіону зовсім не святко-
ва: насилу, і тільки методом підземних страйків гірни-
кам вдалося отримати заборговану зарплатню. 
Як ви оцінюєте роль держави і профспілок у цій 
історії? Чому страйки цього року проходили без 
участі профспілок, поза їхнім патронатом?

ЦИТАТА ДНЯ

олеКСандр СаЄнКо:

ЦИФРА ДНЯ

14,578 млрд м3   
становлять запаси природного газу 
в українських підземних сховищах. 

Це на 2,9% більше, ніж тиждень тому 

«На конкурси мають 
прийти активні та 

інноваційні професіонали, 
які розуміють, що треба 

робити і, головне,  
як це зробити».

Чому від покемона 
плакав петрик
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вАРТО ЗНАТИ. Зошити із занадто яскравими обкладинками 
і шкільна форма з поліестеру панують на шкільних ярмарках 
столиці

зруйновану інфраструктуру буде відновлено 
ДОНБАС. Президент Петро Порошенко учора побував із робо-

чою поїздкою на Донеччині, де в Краматорську провів нараду з 
військовим керівництвом, присвячену оперативній ситуації в зоні 
проведення АТО. Він заслухав докладну доповідь про те, що відбу-
вається нині на лінії розмежування, повідомляє департамент прес-
служби АП. Втім, глава держави не обмежився лише військовою 
тематикою. Визволене три роки тому від сепаратистських банд-
формувань місто живе мирним життям, працює та розвиваєть-
ся, доводячи свою проукраїнську позицію. Втім, як і вся частина 
області, що перебуває під контролем української влади. Поблизу 
нього, у місті Покровськ на Донеччині, під час відкриття загаль-
ноосвітньої школи № 9 Президент Петро Порошенко заявив, що 
Україна, попри російську агресію, крок за кроком продовжувати-
ме розбудову мирного життя на Донбасі. Відновлюватимуть зруй-

новану війною інфраструктуру, будуватимуть дороги. «Лише цьо-
го року 800 мільйонів гривень спрямують на дорожнє будівництво, 
зокрема й через реалізацію президентського експерименту, ко-
ли перевиконання митних зборів залишають в області й спрямо-
вують на будівництво доріг, зокрема й зруйнованих війною, та ін-
ших об’єктів інфраструктури. Президент також привітав учителів і 
учнів з дуже важливими кроками, які влада здійснює щодо освіт-
ньої реформи. Відповідний закон перебуває у Верховній Раді, й 
Петро Порошенко сподівається, що найближчим часом його буде 
проголосовано, повідомляє УНІАН.

«Кардинально підвищуються стандарти навчання, не в остан-
ню чергу пріоритетом є підвищення заробітної платні вчителям. Я 
розглядаю це підвищення не просто як видаткові статті бюджету, а 
як інвестиції держави в своє майбутнє», — наголосив Президент.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ
Організатор аукціону — Державна служба геології та надр України, оголошує про проведення 

ІІ аукціону 2017 року з продажу спеціальних дозволів на користування надрами. 
На аукціон виставляються спеціальні дозволи на користування надрами відповідно до переліку.

Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими виставляються на ІІ аукціон 2017 року
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Східна ділянка 

Рекечинського 
родовища

пиляльні вапняки геологічне 
вивчення,
у т. ч. ДПР

Вінницька обл., 
Шаргородський р-н

6,34 1,27 4,50 41 034,68 5

2 Порогівське 
родовище

пісковики
«Камінь

облицювальний»
В-97 тис.м3;

«Камінь  
будівельний»
В-44 тис.м3

ДКЗ України
протокол 

від 30.07.2004 
№ 869  

видобування Вінницька обл.,
Ямпільський р-н

125,70 25,14 4,50 61 603,35 20

3 Липовецька  
ділянка (прояв)
(свердловина 

№ 1)

питні підземні води геологічне 
вивчення,
у т.ч. ДПР

Вінницька обл.,
Липовецький р-н

96,85 19,37 4,50 41 071,06 5

4 Кийданцівська 
ділянка

глини, 
суглинки

геологічне 
вивчення,
у т. ч. ДПР

Івано-Франківська 
обл., Коломий-

ський р-н

3,76 0,75 4,50 27 996,82 5

5 Ділянка 
Буданівська-2

пісковики геологічне 
вивчення,
у т. ч. ДПР

Тернопільська 
обл., Теребовлян-

ський р-н

1,05 0,21 4,50 25 896,00 5

6 Ділянка «Урочи-
ще Верховина» 
(свердловина  

№ 1) Старицько-
го водозабору 

питні підземні 
води

геологічне 
вивчення,
у т. ч. ДПР

Львівська обл., 
Яворівський р-н

63,05 12,61 4,50 41 640,77 5

7 Ділянка «Ді-
бровська»

(урочище «За-
падня»)

вапняки,
піски

геологічне 
вивчення,
у т. ч. ДПР

Тернопільська обл., 
Монастирський р-н

5,97 1,19 4,50 25 896,00 5

8 Ділянка Скадов-
ська (свердло-

вина 
№ 16-163)

Скадовського 
родовища 

питні підземні 
води

А+В+С1 - 40,0 м3/
добу

ДКЗ СРСР
протокол

від 17.05.1972
№ 6550

видобування Херсонська обл., 
м. Скадовськ

231,20 46,24 7,21 25 896,00 20

9 Північна ділянка 
Новосілківсько-

го родовища

вапняки геологічне 
вивчення,
у т.ч. ДПР

Тернопільська 
обл., Підволочин-

ський р-н

49,57 9,91 4,50 35 289,98 5

10 Королівська ді-
лянка (свердло-
вина № 11420)

питні підземні 
води

геологічне 
вивчення, 
у т.ч. ДПР

Івано-Франківська  
обл., Коломий-

ський р-н

28,18 5,64 4,50 38 773,63 5

До участі в аукціоні допускаються особи за рішенням аукціонного комітету, які відповідно до Порядку проведення аукціонів з 
продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 30.05.2011  
№ 594, подали заяву та виконали всі умови щодо участі в аукціоні. Подання претендентом заяви на участь в аукціоні свідчить про 
його згоду з умовами проведення аукціону. Особливі умови користування надрами встановлюються відповідно до чинного зако-
нодавства.

Претендент повинен сплатити розмір гарантійного внеску (платіж у розмірі 20 відсотків початкової ціни дозволу, що вно-
ситься претендентом на рахунок Державної служби геології та надр України, відкритий в органі Казначейства),   за реквізита-
ми: № 37119061078689, Одержувач: Держказначейська служба України, УДКСУ у Шевченківському районі м. Києва, код згідно з  
ЄДРПОУ 37536031, МФО 820172.

Для участі в аукціоні претендент повинен придбати пакет аукціонної документації (вартість пакета аукціонної документації стано-
вить 3,12 відсотка початкової ціни дозволу, але не менш як 4500 гривень і не більш як 72550 гривень). Для отримання рахунку на 
сплату надсилається заява у довільній формі (код згідно з ЄДРПОУ, розрахунковий рахунок, номер мобільного телефону) із зазна-
ченням ділянки надр та свідоцтво про реєстрацію платника податку на факс 456-33-38, e-mail: buh-dsg@ukr.net (відділ оплати пра-
ці та бухгалтерського обліку).

Строк подання заяв становить 75 днів після опублікування офіційного оголошення про проведення аукціону в газеті «Урядо-
вий кур’єр». 

Заяви на участь в аукціоні приймаються до останнього дня подання заяв за адресою: м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, кім. 325, тел. 
536-13-18, відділ контролю та документообігу Державної служби геології та надр України. 

Останній день подання заяв 13 листопада 2017 року.
Реєстрація покупців (їх уповноважених осіб) буде здійснюватися в день проведення аукціону з 9.00 год.  до 10.45 год. 21 грудня 

2017 року за адресою: м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, Державна служба геології та надр України, актовий зал (4 поверх). Покупці, які 
не зареєструвалися, у встановлений строк, вважаються такими, що відмовилися від участі в аукціоні. При цьому сплачені вартість 
пакета аукціонної документації та  гарантійного внеску не повертаються.

Аукціон відбудеться 21 грудня 2017 року об 11 00 год. за адресою: м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, Державна служба геології та 
надр України, актовий зал, 4 поверх.

Переможець аукціону здійснює протягом 30 календарних днів після його проведення розрахунки за придбаний на аукціоні до-
звіл шляхом внесення коштів до державного бюджету і сплачує різницю між  ціною продажу дозволу та гарантійним внеском. Вар-
тість геологічної інформації на ділянку надр (розмір сплати наведено у переліку ділянок надр, які планується виставити на аукціон) 
сплачується переможцем аукціону.

Аукціон щодо кожної ділянки надр відбувається за умови реєстрації не менш як двох покупців на придбання дозволу. 
За додатковою інформацією про умови проведення аукціону звертатись до Державної служби геології та надр України за адре-

сою: м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, кім. 416. Контактні особи: Тимошенко Ігор Васильович – тел. (044) 536-13-29, Кизима Тетяна Ві-
таліївна – тел. (044) 456-60-56, Борисенко Дмитро  Миколайович — тел. (044) 456-64-39.

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викли-

кає в судове засідання Торопа Олександра Анато-

лійовича за позовом Тороп Ганни Федорівни до 

Торопа Олександра Анатолійовича про розірван-

ня шлюбу, що відбудеться 01.09.2017 p. о 10 год. 

00 хв. у приміщенні Жовтневого районного суду м. 

Запоріжжя за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. 

Олександрівська, 6. Суддя Світлицька В.М., каб. 

№25.

Рокитнянський районний суд Київської обл. (адреса су-
ду: 09600, Київська обл., смт Рокитно, вул. Заводська, 11) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 04.10.2017 о 09:00 до Димченко Наталія Петрівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 09635, Київська обл., Рокит-
нянський р-н, с. Ольшаниця, вул. Леніна, буд. 110) справа  
№ 375/961/17, суддя Нечепоренко Л. М.

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

ПОВІСТКА  ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
про здійснення спеціального досудового  

розслідування
Підозрювана Яновська Анжела Владиславівна, 19.11.1973 

року народження, без реєстрації на території України, на 
підставі ст.ст.133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися 31.08.2017 року о 10 год. 00 хв. до слідчого від-
ділу УСБУ у Дніпропетровській області (м. Дніпро, вул. Бо-
родинська, 38, контактний телефон слідчого: 056 791-99-
42) старшого слідчого в ОВС — криміналіста Єфіменка О.І. 
для допиту Вас як підозрюваної та ознайомлення з матері-
алами кримінального провадження  № 22013040000000033 
від 14.02.2013 року за ознаками злочинів, передбачених 
ч.2 ст.15 та ч.5 ст.191, ч.3 ст.27 та ч.2 ст.209, ч.3 ст.27 та ч.2 
ст.358, ч.3 ст.358 та ч.2 ст.366 КК України.

Чернігівський районний суд Чернігівської обл. (адреса су-
ду: 14000, Чернігівська обл., м.Чернігів, вул. Воровського, 4) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся  17.10.2017 о 09:00 до Чакветадзе Арчил Джеймалович 
(останнє відоме місце реєстрації: 15532, Чернігівська обл., 
Чернігівський р-н, с. Боромики, вул. Перемоги, буд. 3-А) 
справа № 748/1646/17, суддя Майборода С. М.

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

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Зінченко А.С.) викликає в судове засідання відпові-
дачів: Бондареву Лілію Вікторівну, Бондареву Ольгу Олексіївну, Бондарева Віктора Олексійовича у справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Банк Форум» в особі: уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на лік-
відацію ПАТ «Банк Форум» Ларченко Ірини Миколаївни про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Останнє місце проживання відповідачів: вул. Капітана Ратнікова, буд. 30, кв. 22, м. Донецьк, Донецька область.
Судове засідання призначене на  01.09.2017 року о 08.30 годині (резервна дата 08.09.2017 року об 11.00 годині) за адре-

сою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 407. Суддя А. С. Зінченко.
У разі неявки відповідачів у судове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за їхньою від-

сутністю.

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської обл. (адреса суду: 67700, Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, 
вул. Енгельса, 27) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 29.08.2017 о 14:45 до Дуров Володимир Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 67700, Одеська 
обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, буд. 59) справа № 495/4007/17, суддя Боярський О. О.

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

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Дерби-
шева Бориса Борисовича до Огли Мадони Курбанівни про позбавлення батьківських прав (останнє відоме 
місце проживання: 54033, м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 23/1), призначено на 07.09.2017 року о 12.00 год.

У разі неявки відповідачки, справа буде розглянута в її відсутність.
Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. 9.

Суддя Н.П. Черенкова

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 18 серпня 2017 р. № 631 
Київ

Про визнання деяких нормативно-правових актів Української РСР 
такими, що втратили чинність, та нормативно-правових актів Союзу 

РСР такими, що не застосовуються  
на території України 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Визнати такими, що втратили чинність, нормативно-правові акти Української РСР за переліком згідно з додатком 1.
2. Визнати такими, що не застосовуються на території України, нормативно-правові акти Союзу РСР за переліком згідно з до-

датком 2.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток 1 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 18 серпня 2017 р. № 631
ПЕРЕЛІК 

нормативно-правових актів Української РСР, що втратили чинність
1. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 30 вересня 1983 р. № 416 «Про визнання такими, що втратили чинність, і про 

зміну рішень Уряду Української РСР у зв’язку з постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 26 травня 1981 р. № 
290 «Про заходи по дальшому поліпшенню проектно-кошторисної справи» (ЗП УРСР, 1983 р., № 10, ст. 61).

2. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 26 березня 1987 р. № 101 «Про зміну, доповнення і визнання такими, що втра-
тили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань проектно-кошторисної справи».

3. Постанова Центрального комітету компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 12 січня 1988 р. № 3 «Про визнання 
такими, що втратили чинність, і зміну постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань матеріально-технічного по-
стачання, капітального будівництва, обліку та звітності».

4. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 10 листопада 1989 р. № 279 «Про деякі заходи щодо поліпшення стану справ 
у капітальному будівництві».

Додаток 2 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 18 серпня 2017 р. № 631
ПЕРЕЛІК 

нормативно-правових актів Союзу РСР, що  
не застосовуються на території України

1. Постанова Ради Міністрів СРСР від 12 липня 1984 р. № 739 «Про зміну і визнання такими, що втратили чинність, деяких рі-
шень Уряду СРСР у зв’язку з переходом на нові кошторисні норми і ціни у будівництві».

2. Постанова Ради Міністрів СРСР від 31 жовтня 1987 р. № 1230 «Про визнання такими, що втратили чинність, і зміну рішень 
Уряду СРСР з питань капітального будівництва».

3. Постанова Ради Міністрів СРСР від 31 серпня 1990 р. № 877 «Про зміну і визнання такими, що втратили чинність, деяких рі-
шень Уряду СРСР з питань капітального будівництва» (ЗП СРСР, 1990 р., № 25, ст. 118).

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 серпня 2017 р. № 568-р 
Київ

Про подання на ратифікацію Верховною Радою України  
Угоди між Урядом України та Урядом Малайзії про уникнення 

подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням 
стосовно податків на доходи та Протоколу до неї

Подати на ратифікацію Верховною Радою України Угоду між Урядом України та Урядом Малайзії про уникнення подвійного оподат-
кування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та Протокол до неї, вчинені 4 серпня 2016 р. у м. Путраджая.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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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»: організатор торгів 
ТОВ «ВЕР-ТАС»

Номер лота: Q83426b13140
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  торгів (аукціону)/електронного аукціону: 18.09.2017 
Час  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/18596-18092017-1

ТБ «ПРОЗОРА»

Номер лота: Q83226b16530-Q83226b16532
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  торгів (аукціону) /електронного  
аукціону: 13.09.2017 

Час  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/18432-13092017-1

ТОВ «ПРОФЕСІОНАЛ»

Номер лота: Q83326b16533-Q83326b16536
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  торгів (аукціону) /електронного  
аукціону: 13.09.2017 

Час  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/18433-13092017-2

КБ «ПРИВАТБАНК»

Номер лота: Q83426b16537-Q83426b16540
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  торгів (аукціону) /електронного аукціону: 13.09.2017 
Час  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/18486-13092017-8912

ТОВ «НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР»

Номер лота: Q83526b16541-Q83526b16544
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  торгів (аукціону) /електронного 
аукціону: 13.09.2017 

Час  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/18434-13092017-3

ТОВ «ВЕТ-ТАС»

Номер лота: Q83626b16545- Q83626b16548
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  торгів (аукціону) /електронного  
аукціону: 05.09.2017 

Час  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/18485-13092017-8909

ТОВ «ТАБ ЮА»

Номер лота: Q83726b16549- Q83726b16552
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  торгів (аукціону) /електронного  
аукціону: 13.09.2017 

Час  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/18630-8934

ТБ «ВІДРОДЖЕННЯ»

Номер лота: Q83826b16553- Q83826b16555
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  торгів (аукціону) /електронного аукціону: 13.09.2017 
Час  торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих тор-

гів (аукціону) /електронного аукціону по кож-
ному лоту вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/18484-13092017-8906

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового 

розслідування)
Підозрюваний Байрачний Андрій Микола-

йович, 04.07.1963 р.н., останнє відоме міс-
це проживання: Донецька обл., Бахмутський 
р-н, м. Світлодарськ, вул. Без назви, буд. 22, 
кв. 51 – на підставі ст.ст. 133, 135, 2975 КПК 
України, вам необхідно з’явитись до УСБУ 
в Житомирській області: м. Житомир, вул. 
Фещенка-Чопівського, 7, до слідчого Пус-
товіта Д.О., р.т. (0412) 405214 о 10 годи-
ні 02.09.2017, 03.09.2017 та 04.09.2017, для 
участі у слідчих та процесуальних діях (отри-
мання повідомлення про підозру, допиту як 
підозрюваного, впізнання тощо), а також о 10 
годині 06.09.2017, 07.09.2017 та 08.09.2017, 
для виконання вимог ст. 290 КПК України – 
ознайомлення з матеріалами кримінально-
го провадження №22017060000000004 від 
24.02.2017, у якому ви є підозрюваним у вчи-
ненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України.

Городенківський районний суд Івано-
Франківської області повідомляє Бицка-
ло Олега Івановича, 16.09.1989 року на-
родження, місце реєстрації: с. Городни-
ця, вул. Т. Шевченка, буд. 10, Городенків-
ський район, Івано-Франківська область, 
що він як відповідач, викликається в судо-
ве засідання 12.09.2017 року на 13 год. 00 
хв., по справі № 342/538/17, за позовом 
Гавриш Тетяни Іванівни до Бицкало Оле-
га Івановича про визнання особи такою, 
що втратила право користування житло-
вим приміщенням.

З опублікуванням оголошення про ви-
клик Бицкало О.І. вважатиметься належ-
ним чином повідомленим про час і місце 
проведення розгляду справи. Явка до су-
ду обов’язкова. В разі неявки, справу буде 
розглянуто за його відсутності.

Адреса суду: м. Городенка, вул. Геро-
їв Євромайдану, 7, Івано-Франківська об-
ласть.

Суддя Федів Л.М.

Голосіївський районний суд м. Киє-
ва викликає як відповідача Смовж Іго-
ря Володимировича в судове засідання 
по цивільній справі за позовом Михай-
лова Юрія Миколайовича до Смовж Іго-
ря Володимировича, третя особа: ПАТ СК 
«ЮНІВЕС» про виплату страхового від-
шкодування внаслідок дорожньо-тран-
спортної пригоди, пені за прострочення та 
моральної шкоди.

Остання відома адреса місцезнахо-
дження відповідача Смовж Ігоря Володи-
мировича: вул. Гайдара, 27, кв. 32, м. Ки-
їв, 01033.

Судове засідання відбудеться в при-
міщенні суду за адресою: 03127, м. Київ, 
вул. Полковника Потєхіна, буд. 14-а, каб. 
№ 15 13 вересня 2017 року о 12.00 год.

В разі неявки на вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без учас-
ті відповідачів.

Суддя А.В. Новак

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового 

розслідування)
Підозрюваний Панько Роман Григорович, 

07.04.1974 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька обл., м. Дебальцеве, Схід-
ний мікрорайон, буд. 1, кв. 31 – на підставі 
ст.ст. 133, 135, 2975 КПК України, вам необ-
хідно з’явитись до УСБУ в Житомирській об-
ласті: м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівсько-
го, 7, до слідчого Пустовіта Д.О., р.т. (0412) 
405214 о 10 годині 02.09.2017, 03.09.2017 
та 04.09.2017, для участі у слідчих та про-
цесуальних діях (отримання повідомлення 
про підозру, допиту як підозрюваного, впіз-
нання тощо), а також о 10 годині 06.09.2017, 
07.09.2017 та 08.09.2017, для виконання ви-
мог ст. 290 КПК України – ознайомлення з 
матеріалами кримінального провадження 
№22017060000000004 від 24.02.2017, у яко-
му ви є підозрюваним у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
2583 КК України.

Артемівський міськрайонний суд Доне-
цької області (84500, м. Бахмут, Донецька 
область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу за позовом Публічного акціонерного 
товариства «Державний Ощадний банк Укра-
їни» в особі філії Донецьке обласне управ-
ління AT «Ощадбанк» до Данильченко Люд-
мили Сергіївни про стягнення заборгованості 
за кредитним договором.

Відповідач по справі 219/7862/17 Даниль-
ченко Людмила Сергіївна, 06 травня 1951 ро-
ку народження, зареєстрована та мешкає за 
адресою, вказаною в позовній заяві: 84510, 
Донецька область, м. Бахмут (м. Артемівськ), 
вул. Чайковського, 32/58, викликається на 29 
вересня 2017 року на 10 годину 20 хвилин до 
суду для участі у розгляді справи по суті

Відповідачу по даній справі пропонується 
надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відповідача, він 
повинен повідомити суд про причину неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у його від-
сутність.

Суддя Т.В. Давидовська
В провадженні Жовтневого районного су-

ду м. Маріуполя Донецької області (87500,  
м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знахо-
диться цивільна справа за позовом Нетре-
би Володимира Семеновича, що діє в інте-
ресах Євтєєвої Тетяни Дмитрівни до Алфімо-
вої Яни Ігорівни, Сергієнка Лева Євгеновича, 
Баришнікової Оксани Вікторівни, Баришніко-
ва Микити Олексійовича, Баришнікової Ма-
рії Олексіївни, Зімбель Данила Кириловича, 
третя особа: Служба по справах дітей Цен-
тральної районної адміністрації Маріуполь-
ської міської ради про визнання осіб такими, 
що втратили право користування житловим 
приміщенням.

Відповідач: Баришнікова Марія Олексіїв-
на, 29.04.1996 року народження, яка зареє-
стрована за адресою: м. Маріуполь, вул. Се-
менішіна, буд. 3а, викликається для участі 
у розгляді вказаної справи, яке відбудеться 
19.09.2017 року о 10.00 год. в приміщенні су-
ду за адресою: м. Маріуполь, пр.-т Металур-
гів, 31 (каб. приймальня).

Суддя Н.П. Кір’якова

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрювана Мезенцева Валерія Валенти-

нівна, 14.01.1974 року народження, РНОКПП 
2704220761, яка проживає за адресою: До-
нецька область, м. Донецьк, вул. Цусимська, 
буд. 73, кв. 6, на підставі  ст. ст. 133, 135, 
297-5, КПК України, Вам необхідно з’явитися 
02 вересня 2017 року о 10:00 до каб. № 303 
слідчого відділу Управління СБ України в До-
нецькій області, який розташований за адре-
сою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 
Георгіївська, буд. 77, до слідчого Олеш-
ка Артема Олександровича для відкриття та 
ознайомлення із матеріалами кримінально-
го провадження, вручення Вам обвинуваль-
ного акта та реєстру матеріалів у криміналь-
ному провадженні №12016050000000517, за 
ч. 1 ст. 2583 КК України у порядку ст. 290 КПК 
України при здійсненні спеціального досудо-
вого розслідування.

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
УКРАЇНИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

На посади:
– державний тренер штатної команди 

національної збірної команди України з 
хокею з шайбою;

– головний тренер штатної команди на-
ціональної збірної команди України з хо-
кею з шайбою.

Загальні вимоги для конкурсантів на 
посаду державного тренера:

– вища освіта першого або другого рів-
ня за ступенем бакалавра або магістра та 
спеціальністю відповідної галузі знань;

– знання ділової української мови;
– стаж роботи на керівних посадах 

нижчого рівня у сфері фізичної культури і 
спорту не менше 5 років.

Загальні вимоги для конкурсантів на 
посаду головного тренера:   

– вища освіта першого або другого рів-
ня за ступенем бакалавра або магістра та 
спеціальністю відповідної галузі знань;

– знання ділової української мови;
– стаж роботи на тренерських посадах 

з виду спорту не менше 5 років.
Документи для участі в конкурсі, а та-

кож Програма розвитку відповідного ви-
ду спорту в Україні (для претендентів на 
посаду державного тренера), Програма 
підготовки національної збірної коман-
ди України з виду спорту до Олімпійських 
ігор, План підготовки національної збірної 
команди України з виду спорту до Олім-
пійських ігор, чемпіонатів світу та Євро-
пи (для претендентів на посаду головно-
го тренера) приймаються протягом 30 ка-
лендарних днів з дня його оголошення 
за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 42, 
каб. 611. Телефон для довідок: 289-12-75.

Коростенський міськрайонний суд Житомирської обл. (адреса суду: 11500, Жито-
мирська обл., м. Коростень, вул. Сосновського, 38) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся:

01.09.2017 об 11:00 до Ревякіна Ганна Сергіївна (останнє відоме місце реєстрації: 
11501, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Грушевського, буд. 74, кв. 51) справа  
№ 279/1181/17, суддя Невмержицька О. А.

15.09.2017 о 10:30 до Набаранчук Дмитро Петрович (останнє відоме місце реє-
страції: 11505, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Воровського, буд. 41б) справа  
№ 279/1444/17, суддя Коваленко В. П.

28.09.2017 о 10:30 до Пилипчук Олена Анатоліївна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 11501, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Жовтнева, буд. 48, кв. 63) справа  
№ 279/1440/17, суддя Коваленко В. П.

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

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

 Втрачені документи – свідоцтво про право власності №ПП 002565 
від 23.10.2013 та свідоцтво про право плавання під Державним прапо-
ром України №КП 002206 від 23.10.2013, на судно «ua 3094 KV», модель: 
UMS-600, 2013 року побудови; ідентифікаційний номер корпусу: UA-
UMS6C778G313, виданий власнику судна – Криничному Євгену Вікторо-
вичу, 06.11.1973 р.н., вважати недійсними.

Втрачене свідоцтво про право власності на судно т/х «Тру-

женик», PV № 01890, видане капітаном порту Ізмаїл під № 78 

від 26.12.2006 р., 

вважати недійсним.

Офіційне оголошення 
ПАТ «Укртелеком»

З 1 грудня 2017 року ПАТ «Укртеле-
ком» припиняє  надання послуги «Інтер-
нет диск», що надавалась абонентам  (фі-
зичним та юридичним особам) послуги 
«Інтернет від Укртелеком».

Отримати детальнішу інформацію що-
до припинення надання послуги можна на 
сайті www.ukrtelekom.ua та за телефона-
ми Контакт-Центру 0 800506800 (для фі-
зичних осіб) або 0 800506801 (для юри-
дичних осіб). Дзвінки безкоштовні в ме-
жах України з номерів українських опера-
торів.

Могилів-Подільський міськрайонний суд Він-
ницької області викликає у судове засідання Ко-
валь Ольгу Василівну (останнє місце реєстра-
ції: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, 
пл. Шевченка, буд. 2, кв. 71) та Коваля Михайла 
Михайловича (останнє місце реєстрації: Вінниць-
ка область, м. Могилів-Подільський, пл. Шевчен-
ка, буд. 2, кв. 71) для розгляду цивільної справи за 
позовом Публічного акціонерного товариства акці-
онерний банк «Укргазбанк» до Коваль Ольги Васи-
лівни, Коваля Михайла Михайловича про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання призначено на 11.09.2017 р. 
об 11 годині 00 хвилин в приміщенні Могилів-По-
дільського міськрайонного суду Вінницької облас-
ті за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Поділь-
ський, вул. Сагайдачного, 1/30. Заяву розглядає 
суддя Київська Т.Б.

У разі неявки Коваль О.В., Коваля М.М. в судо-
ве засідання позовна заява буде розглянута за їх 
відсутності.

Суддя Київська Т.Б.

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізь-
кої області повідомляє як відповідачів Приволус Во-
лодимира Васильовича, 03.10.1963 року народжен-
ня, Приволус Ірину Петрівну, 02.11.1973 року наро-
дження, Мирошніченка Олександра Сергійовича, 
12.01.1995 року народження, останнє відоме міс-
це проживання яких: Запорізька область, м. Меліто-
поль, вул. Курчатова, буд. 36, про те, що 11 верес-
ня 2017 року о 09.30 годин в приміщенні Меліто-
польського міськрайонного суду Запорізької облас-
ті за адресою: м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11. бу-
де слухатися цивільна справа за позовом Колюх На-
талі Анатоліївни до Приволус Володимира Васильо-
вича, Приволус Ірини Петрівни, Мирошніченка Олек-
сандра Сергійовича про визнання осіб такими, що 
втратили право користування жилим приміщенням.

З опублікуванням оголошення про виклик, відпо-
відачі по даній справі Приволус Володимир Васильо-
вич, Приволус Ірина Петрівна, Мирошніченко Олек-
сандр Сергійович вважаються повідомленими про 
час та місце розгляду справи і у випадку їх неявки 
справа підлягає розгляду за їх відсутності.

Суддя І.В. Урупа

Тиврівський районний суд Вінницької обл. 
(адреса суду: 23300, Вінницька обл., смт Тиврів, 
вул. Шевченка, 3) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться:

11.09.2017 о 09:00 до Сухарєв Віктор Олексі-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 23313, 
Вінницька обл., м. Гнівань, вул. Пархоменка, 
буд. 44) справа № 145/975/17, суддя Кіосак Н. О.

18.09.2017 о 09:00 до Мельник Лідія Борисів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 23323, Він-
ницька обл., Тиврівський р-н, с. Ворошилівка, 
вул. Леніна, буд. 43) справа № 145/599/17, суд-
дя Кіосак Н. О.

У разі неявки відповідача у призначений час 
або неповідомлення про причини неявки спра-
ва буде розглянута за його  відсутності за наяв-
ними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.  
З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідо-
мленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Ульяновський районний суд Кірово-
градської обл. (адреса суду: 26400, Кі-
ровоградська обл., м. Ульяновка,  вул. 
Леніна, 70) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ Приватбанк, про стяг-
нення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться 01.09.2017 о 
15:00 до Глухов Олександр Олексан-
дрович (останнє відоме місце реє-
страції: 26400, Кіровоградська обл., 
м. Благовіщенське (Ульяновка), пров. 
Промисловий, буд. 7, кв. 7) справа  
№ 402/860/17, суддя Терновенко А. В.

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

Біловодський районний суд Луган-
ської обл. (адреса суду: 92800, Луган-
ська обл., смт Біловодськ, вул. Ком-
сомольська, 30) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про 
стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться 01.09.2017 
о 08:15 до Пильний Іван Миколайо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 
92835, Луганська обл., Біловодський 
р-н, с. Городище, вул. Першотравне-
ва, буд. 60) справа № 408/2069/17-ц, 
суддя Кускова Т. В.

У разі неявки відповідача у призна-
чений час або неповідомлення про 
причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявни-
ми доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення су-
дового засідання.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Олевський районний суд Житомирської обл. 
(адреса суду: 11000, Житомирська обл., м. Олевськ, 
вул. Володимирська, 7) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:

 04.09.2017 об 11:00 до Сябрук Максим Вікторовіч 
(останнє відоме місце реєстрації: 11052, Житомир-
ська обл., Олевський р-н, смт Нові Білокоровичі, вул. 
Фрунзе, буд. 19, кв. 47) справа № 287/140/17-ц, суд-
дя Волощук В. В.

 04.10.2017 о 14:30 до Горбатюк Марина Юріївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 11001, Житомир-
ська обл., м. Олевськ, вул. Герцена, буд. 18, кв. 8) 
справа № 287/213/17-ц, суддя Ковальчук М. В.

 11.09.2017 об 11:00 до Мосюковська Олена Сер-
гіївна (останнє відоме місце реєстрації: 11001, Жито-
мирська обл., м. Олевськ, вул. Промислова, буд. 20) 
справа № 287/253/17-ц, суддя Волощук В. В.

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

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

ТДВ СК «Альфа-Гарант» повідомляє, що 

втрачено бланки Полісів ОСЦПВВНТЗ:  

Серія АМ №№ 0249171, 0253100.

Серія АК №№ 0688672, 0688684, 0688715, 

1887829, 0695211, 1953911, 1945493, 1945494, 

3504994, 2422449, 3683394, 3683395, 3683397, 

3683398, 3683399, 3691564, 3691565, 3691566, 

3691567.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про скасування довіреностей. 

Акціонерна компанія «Харківобленерго (код юридич-
ної особи за ЄДРПОУ 00131954), місцезнаходження 
якої: 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 149, повідо-
мляє, що відповідно до ст.ст. 248-249 Цивільного ко-
дексу України скасовує наступні довіреності, видані 
Акціонерною компанією «Харківобленерго»: 

1. від 22.05.2017 № 01-16/3131 на Чінкову Ірину 
Іванівну,

2.  від 09.06.2017 № 01-16/3493  на Садкового Ана-
толія Івановича.

Жовтневий районний суд Миколаївської обл. (адреса су-
ду: 54050, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 
77) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться  14.09.2017 об 11:00 до Дудніченко Сергій Анато-
лійович (останнє відоме місце реєстрації: 57223, Миколаїв-
ська обл., Вітовський р-н, с. Степове (Воровське), вул. По-
льова, буд. 8) справа № 477/1278/17, суддя Семенова Л. М.

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

Оріхівський районний суд Запорізької області ви-
кликає представника Амвросіївської районної дер-
жавної адміністрації Донецької області, як відпо-
відача в цивільній справі за номером провадження  
№ 2/323/664/17, справа № 323/1902/17, за позовом 
Корінної Ірини Георгіївни до Амвросіївської район-
ної державної адміністрації Донецької області про 
визначення додаткового строку для подання заяви 
про прийняття спадщини, яку призначено до розгля-
ду о 13 год. 00 хв. 19 вересня 2017 року у приміщенні 
суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. 
Йохана Янцена (К. Маркса), 27а, каб. № 14 (суддя Мі-
наєв М.М.).

Суддя М.М. Мінаєв

Глобинський районний суд Полтавської обл. (адреса су-
ду: 39000, Полтавська обл., м. Глобине, вул. Леніна, 149) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться  13.09.2017 о 08:30 до Козуб Павло Олександрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 39046, Полтавська обл., 
Глобинський р-н, с. Бориси, вул. Гагаріна, буд. 17) справа  
№ 527/1283/17, суддя Марущак Р. М.

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

Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідачку Крівунову Ірину Віталіївну на 
судове засідання для розгляду цивільної справи за 
позовною заявою Крівунова Дмитра Юрійовича до 
Крівунової Ірини Віталіївни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться в приміщен-
ні Марківського районного суду Луганської області 
07.09.2017 р. о 09.00 год. за адресою: смт Марківка, 
пл. Соборна, буд. 31, Луганської області.

У разі неявки в судове засідання суд розглядати-
ме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя А.П. Чернік
Ковпаківський районний суд м. Суми викликає як 

відповідачів по цивільній справі за позовом Гримай-
ло С.М. до Острога В.М., Бойко Л.М. про поділ май-
на, що перебуває у спільній частковій власності Ост-
рога Василя Миколайовича та Бойко Лідію Миколаїв-
ну у судове засідання, яке відбудеться о 09.00 годині 
02 жовтня 2017 року за адресою: м. Суми, вул. Пер-
шотравнева, 12, каб. 18.

У разі неявки відповідачів Острога Василя Мико-
лайовича та Бойко Лідії Миколаївни у судове засідан-
ня, суд вирішить справу на підставі наявних в ній до-
казів.

Суддя О.І. Чернобай

Першотравневий районний суд м. Чернівці викликає 
Матко Юрія Юрійовича, останнє відоме місце реєстра-
ції та проживання якого відоме за адресою: вул. Руська, 
221/31, м. Чернівці та Співака Віктора Івановича, останнє 
відоме місце реєстрації та проживання якого відоме за 
адресою: вул. Головна, 48/9, м. Чернівці як відповідачів 
в судове засідання по цивільній справі № 725/6259/17 за 
позовом ПАТ «УкрСиббанк» до Матко Ю.Ю., Матко І.С., 
Співак В.І. про стягнення заборгованості. Справа призна-
чена на 10 год. 00 хв. 13 вересня 2017 року за адресою: 
м. Чернівці, вул. Головна, 105, каб. 7.

У разі вашої неявки в судове засідання, справу буде 
розглянуто без вашої участі.

Суддя О.І. Галичанський

Стрийський міськрайонний суд Львівської області ви-
кликає Стефурака Анатолія Васильовича, останнє відо-
ме місце проживання: Івано-Франківська область, Косів-
ський район, смт Кути, вул. Сірка, 12, як відповідача в 
судове засідання по цивільній справі за позовом Рижка 
Ігоря Ярославовича до Стефурака Анатолія Васильови-
ча про відшкодування шкоди, завданої внаслідок ДТП, та 
стягнення моральної шкоди.

Судове засідання відбудеться 29.09.2017 року об 
11.00 год. в приміщенні суду за адресою: Львівська об-
ласть, м. Стрий, вул. Шевченка, 89, суддя Гула Л.В.

У разі неявки Стефурака А.В., справа буде розглянута 
за його відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя Гула Л.В.

Гайсинський районний суд Вінницької області по-
відомляє, що розгляд справи за позовом Коваль-
чука Степана Михайловича до Присади Романа Ва-
сильовича про зобов’язання вчинити дії, відбудеть-
ся 19.09.2017 р. о 12.00 год. в приміщенні Гайсин-
ського районного суду за адресою: м. Гайсин, вул. 
Соборна, 47.

У випадку неявки в судове засідання відповідача 
Присади Романа Васильовича, останнє відоме місце 
фактичного проживання якого: Михайлівка, Гайсин-
ського району, Вінницької області, вул. Радянська,  
б. 7, без поважних причин, справу може бути розгля-
нуто без нього з постановленням заочного рішення.

Суддя О.В. Швидкий
Київський районний суд м. Полтави викликає Киву Іл-

лю Володимировича (останнє відоме місце знаходжен-
ня: м. Полтава, вул. Дмитра Коряка, 2А, кв. 20) як відпо-
відача, в судове засідання по цивільній справі за позовом 
Мураєва Євгенія Володимировича до Киви Іллі Володи-
мировича про захист честі, гідності та ділової репутації.

Судове засідання відбудеться 08 вересня 2017 року о 
10 годині 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Полта-
ва, пров. Хорольський, 6, каб. 24.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справу бу-
де розглянуто за вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини 
неявки в судове засідання.

Суддя Л.М. Васильєва

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду 
Крамаренко А.І. знаходиться цивільна справа № 310/1663/17 
за позовом Йоник Миколи Миколайовича до Йоник Ірини 
Валеріївни, Йоник Андрія  Миколайовича, третя особа: Кому-
нальне підприємство Бердянської міської ради «Житлосер-
віс 2А» про визнання особи такою, що втратила право корис-
тування житловим приміщення. Розгляд справи призначено 
на 04.09.2017 року о 09.00 годині в приміщенні суду за адре-
сою: м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 502, Запорізь-
кої області, суддя Крамаренко А.І., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідачів: Йоник Ірину Валеріївну, Йо-
ник Андрія Миколайовича.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за наяв-
ними в ній матеріалами.

Суддя А.І. Крамаренко

Тульчинський районний суд (вул. Перемоги, 16, 
м. Тульчин, Вінницької області) викликає Марце-
нюк Людмилу Іванівну, зареєстровану за адресою:  
м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича, 92/20, Ві-
нницької області, як відповідача по цивільній справі  
№ 148/1053/17 за позовом Кушніра Вадима Васильо-
вича до Марценюк Людмили Іванівни про стягнення 
боргу за розпискою.

Судовий розгляд справи призначено на 10 год.  
00 хв. 21.09.2017 року за вищевказаною адресою.

В разі неявки відповідача справу може бути роз-
глянуто у її відсутність на підставі наявних у справі 
доказів.

Суддя С.В. Ковганич

Кузнецовський міський суд Рівненської області викли-
кає ПП «Солді-М» та ПП «Інтера-С», місцезнаходженням 
яких значиться: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шоссе, 122, 
оф. 411 як відповідачів по справі за позовом Мацюк Окса-
ни Миколаївни до ПП «Солді-М», ПП «Інтера-С» про визна-
ння угод недійсними, стягнення шкоди (збитків) в порядку 
ч. 5 ст. 110 ЦПК України та моральної шкоди, яка призначе-
на до розгляду на 06 вересня 2017 року о 16.15 год. в при-
міщенні Кузнецовського міського суду Рівненської облас-
ті за адресою: 34400, м. Вараш, м-н. Будівельників, 3. У ра-
зі неявки до суду, відповідачі повинні повідомити суду при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутнос-
ті на підставі наявних в справі доказів.

Суддя Ю.В. Мануляк
Вінницький районний суд Вінницької області ви-

кликає як відповідача Шлапака Дмитра Олеговича, 
останнє відоме місце реєстрації якого: м. Вінниця, 
вул. Дмитра Майбороди, буд. 15, кв. 5, по цивільній 
справі № 127/27438/16-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Сбербанк» до Шлапака Дми-
тра Олеговича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, в судове засідання, призначене 
на 09.10.2017 року о 12.30 год., яке відбудеться в 
приміщенні Вінницького районного суду за адресою: 
м. Вінниця, вул. Винниченка, 29, у залі судових засі-
дань № 3, суддя Саєнко О.Б.

Суддя О.Б. Саєнко

В провадженні Київського районного суду м. Оде-
си знаходиться цивільна справа за позовною заявою 
Попович Олени Володимирівни до Зіміна Олексія 
Миколайовича про встановлення факту проживання 
однією сім’єю без реєстрації шлюбу, визнання май-
на спільною сумісною власністю, у зв’язку з чим по-
відомляємо відповідача Зіміна Олексія Миколайови-
ча про те, що судове засідання відбудеться 18 верес-
ня 2017 року о 12 год. 15 хв. в приміщенні Київського 
районного суду м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. 
Варненська, 3б, каб. 215.

Суддя О.М. Куриленко

Апеляційний суд Житомирської області викликає в 
судове засідання Бондарчука Євгенія Андрійовича у ци-
вільній справі № 280/1637/16-ц за позовом Оникійчук Ва-
лентини Миколаївни до Бондарчука Євгенія Андрійови-
ча про стягнення боргу за договором позики, за апеля-
ційною скаргою Оникійчук Валентини Миколаївни на за-
очне рішення Коростишівського районного суду Жито-
мирської області від 19 квітня 2017 року. Розгляд справи 
відбудеться 18 вересня 2017 р. о 10 год. 00 хв., за адре-
сою: м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 24. У разі не-
явки або неповідомлення про причини неявки, справу 
буде розглянуто у вашу відсутність на підставі наявних 
у справі доказів.

Суддя О.Ю. Микитюк

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Ки-
їв, Вознесенський узвіз, 10-Б, каб. 46) викликає на 
11.00 год. 23.11.2017 року Хаджилі Фенруза Бахру-
за Огли як відповідача по цивільній справі за позо-
вом Приватного акціонерного товариства Страхової 
компанії «ПЗУ Україна» до Хаджилі Фенруза Бахру-
за Огли про відшкодування матеріальних збитків, за-
вданих в результаті ДТП.

При цьому повідомляємо, що в разі вашої неявки в 
судове засідання без поважних причин або неповідо-
млення про причини своєї неявки, суд вирішує спра-
ву на підстав наявних у ній даних.

Суддя В.В. Лазаренко
В провадженні Іванківського районного суду перебуває ци-

вільна справа № 366/1445/16-ц за позовом керівника Бровар-
ської місцевої прокуратури Київської області в інтересах держа-
ви в особі Київської обласної державної адміністрації до Кушні-
ренка Ю.І., Павленко Н.Б., Савенко Л.О. та інших, про визнання 
недійсним та скасування розпорядження РДА, визнання недій-
сними державних актів на право власності на землю та повер-
нення земельних ділянок.

Позивачем розшукуються спадкоємці відповідачки Савен-
ко Людмили Олександрівни, 03.01.1933 року народження, яка 
проживала за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, б. 11, кв. 
92, померла 19.05.2011. Просимо осіб, які є спадкоємцями по-
мерлої (діти, чоловік, близькі родичі), звернутися до Іванків-
ського районного суду (смт Іванків, вул. І. Проскури, б. 14) або 
до Іванківського відділу Броварської місцевої прокуратури (смт 
Іванків, вул. І. Проскури, б. 40) протягом місяця з дня публіка-
ції даного оголошення.

Козелецький районний суд Чернігівської області викли-
кає як відповідача Лівєнцова Геннадія Борисовича, 28 черв-
ня 1966 року народження, зареєстрованого в смт Десна, вул. 
Франка, б. 34, кв. 15 Козелецького району Чернігівської об-
ласті, в судове засідання на 10.00 годину 13 вересня 2017 
року (17000, смт Козелець, вул. Свято-Преображенська, 7 
Чернігівської області) у цивільній справі за позовом Остер-
ської квартирно-експлуатаційної частини (району) смт Дес-
на Козелецького району Чернігівської області до Лівєнцова 
Геннадія Борисовича про визнання особи такою, що втрати-
ла право на користування жилим приміщенням.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про день, час і місце розгляду спра-
ви. В разі неявки відповідача в судове засідання справа мо-
же бути розглянута за його відсутності.

Суддя Соловей В.В.

Савранський районний суд Одеської об-
ласті (смт Саврань, вул. Генерала Карначова, 
5, Савранського району Одеської області) ви-
кликає на 10 жовтня 2017 року на 14 год. 00 
хв. Савіцького Руслана Павловича, як відпові-
дача по цивільній справі за є.у.н. 512/588/16-
ц за позовом Савіцької Наталії Олександрівни 
до Савіцького Руслана Павловича, третя осо-
ба: Служба у справах дітей Савранської ра-
йонної державної адміністрації Одеської об-
ласті, про позбавлення батьківських прав.

У разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя Бростовська Н.О.

Голосіївський районний суд м. Києва у 
зв’язку з розглядом цивільної справи за по-
зовом Марчинського Анатолія Дмитрови-
ча до Мосейчука Ігоря Михайловича про від-
шкодування шкоди, завданої смертю особи, 
викликає як відповідача Мосейчука Ігоря Ми-
хайловича, останнє відоме місце проживан-
ня: Івано-Франківська обл., Косівський p., с. 
Пістинь, вул. Зелена, 17а, в судове засідання 
на 15 год. 00 хв. 27.09.2017 року, яке відбу-
деться в приміщенні суду за адресою: м. Ки-
їв, вул. П. Потєхіна, 14-а, каб. 38.

Суддя О.О. Колдіна
Житомирський районний суд Житомирської обл. (адреса суду: 

10031, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Щорса, 92) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованос-
ті, у судове засідання, яке відбудеться:

 13.09.2017 о 12:00 до Синянос Олена Леонідівна (останнє відоме 
місце реєстрації: 12444, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Сін-
гури, вул. Шевченка, буд. 25) справа № 278/214/17, суддя Грубіян Є. О.

 13.09.2017 о 10:30 до Костюк Тетяна Петрівна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 12411, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Бере-
зівка, вул. Ватутіна, буд. 14) справа № 278/1012/17, суддя Грубіян Є. О.

 13.09.2017 о 12:30 до Щербаков Юрій Васильович (останнє відоме 
місце реєстрації: 12442, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Гуй-
ва, вул. Зелена, буд. 17, кв. 5) справа № 278/734/17, суддя Грубіян Є. О.

 13.09.2017 об 11:30 до Бабич Євгенія Григорівна (останнє відоме 
місце реєстрації: 12401, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Ве-
реси, вул. Княгині Ольги, буд. 24, кв. 7) справа № 278/813/17, суддя 
Грубіян Є. О.

 13.09.2017 о 10:00 до Чала Ніна Дмитрівна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 12422, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Дениші, вул. 
Боженка, буд. 5) справа № 278/667/17, суддя Грубіян Є. О.

 13.09.2017 об 11:00 до Шевчук Дмитро Сергійович (останнє відоме 
місце реєстрації: 10000, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Да-
видівка, вул. Лісова, буд. 2) справа № 278/802/17, суддя Грубіян Є. О.

 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 вважається належним чином повідо-
мленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Оболонський районний суд м. Києва викликає в судове засідання Януковича Вікто-
ра Федоровича, 09.07.1950 р.н., на 10 год. 00 хв. 06 вересня 2017 р., 07 вересня 2017 p., 
13 вересня 2017 р., 14 вересня 2017 p., 21 вересня 2017 p., 27 вересня 2017 p., 28 верес-
ня 2017 p., 05 жовтня 2017 p., 11 жовтня 2017 p., 12 жовтня 2017 p., 19 жовтня 2017 p., 
25 жовтня 2017 p., 26 жовтня 2017 p., у кримінальному провадженні по обвинувачен-
ню Януковича Віктора Федоровича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 
110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.

Місцезнаходження суду: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, суддя Дев’ятко В.В.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші по-

дібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відря-

дження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням 

або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загро-

за їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до су-

ду.
Наслідки неприбуття за викликом суду

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільно-
го відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття об-
винуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 
324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивіль-
ного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, пе-
рекладача, представника уповноваженого органу з питань пробації і експерта — стат-
тею 327 КПК України.

Додатково роз’яснюємо обвинуваченому Януковичу Віктору Федоровичу право бра-
ти участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Головуючий суддя В.В. Дев’ятко

Марківський районний суд Луганської області повідомляє про те, що 
06.07.2017 р. по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного 
товариства «Енергобанк» в особі Уповноваженої особи Фонду гаран-
тування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Енергобанк» Брай-
ко Станіслава Анатолійовича до Пономарьової Надії Миколаївни про 
стягнення заборгованості за додатковою угодою № 7-2833-3, справа № 
417/4074/17, було ухвалено заочне рішення, позовні вимоги задоволе-
но. (Суддя Дідоренко А.Е.).

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що заочне рішення 
може бути переглянуто Марківським районним судом Луганської об-
ласті шляхом подання відповідачем заяви про перегляд заочного рі-
шення до цього суду протягом десяти днів з дня опублікування цієї за-
яви.

Святошинський районний суд м. Києва викликає як відповідачів Школьник 
Олександра Олександровича, останнє відоме місце реєстрації: вул. Теплична, 
42, кв. 434, с. Петрівське, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., гр. Школь-
ник Оксану Миколаївну, останнє відоме місце реєстрації: площа Святошинська, 1, 
кв. 330, м. Київ, гр. Школьник Ганну Василівну, останнє відоме місце проживан-
ня: вул. Теплична, 42, кв. 434, с. Петрівське, Києво-Святошинський р-н, Київська 
обл., в судове засідання по справі за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Енергобанк» в особі: уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фі-
зичних осіб на ліквідацію ПАТ «Енергобанк» Брайка Станіслава Анатолійовича до 
Школьника Олександра Олександровича, Школьник Оксани Миколаївни, Школь-
ник Галини Василівни, Мельника Володимира Леонідовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, яке відбудеться під головуванням судді Ве-
личко Т.О. 05 вересня 2017 року в 09 годин 50 хвилин, за адресою: м. Київ, вул. 
Я. Коласа, 27-А, зал № 3.

У разі вашої неявки суд розгляне справу у вашу відсутність.
Суддя Величко Т.О.
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Найкращі художники 
малювали Вінницю

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ПЛЕНЕР. Протягом п’яти днів 12 українських живописців, які 
пройшли конкурсний добір, щодня малювали по одній картині з 
пейзажами Вінниці під час мистецького пленеру «Кращий худож-
ник України». Захід відбувся за підтримки Міністерства культури 
та з ініціативи народного художника Володимир Козюка. Створені 
митцями полотна пронизані любов’ю до подільського міста і вра-
жають майстерністю. «Це один із кроків реалізації стратегії, від-
повідно до якої хочемо бачити наше місто усміхненим, успішним 
і європейським», — зазначив  під час підбиття підсумків пленеру 
голова облдержадміністрації Валерій Коровій. За словами  Воло-
димира Козюка, обласна і міська влада надали максимальну під-
тримку. «Пленер проходив з метою формування іміджу Вінниці як 
європейського міста, задля підтримки та стимулювання до твор-
чості українських митців», — сказав він.

Усіх 12 учасників відзначено дипломами. А переможцями стали 
Володимир Оврах (Вінниця) у старшій віковій групі та Євгеній Ша-
повалов (Чернігів) у молодшій віковій групі. Вони отримали від-
знаку «Кращий художник України». 

Стипендії – до 
спортивних рекордів

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

СТИМУЛ. Міський голова Сум Олександр Лисенко вручив імен-
ні стипендії 30 спортсменам, які досягли вагомих результатів на 
аренах України, Європи та світу, а нині готуються до майбутніх 
стартів. Серед них рекордсмени і чемпіони з різних видів спорту 
і вікових категорій — чоловіки та жінки, юніори і юніорки, юнаки і 
дівчата. Кожен із них щомісяця до кінця року одержуватиме сти-
пендію від 960 до 1600 гривень.

Такий стимул запроваджено відповідно до програми «Фізична 
культура і спорт міста Суми на 2016—2018 роки», що передба-
чає всіляку підтримку, розвиток і популяризацію здорового спо-
собу життя, матеріальне стимулювання тренувань і професійно-
го заняття спортом. 

ПОГОДА НА ЗАВТРА
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 30 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр» 

(фото автора)

Про те, що єдині в Укра-
їні воли Гайок і Соло-

вей захворіли, в день офі-
ційного відкриття торгови-
ща журналістам повідоми-
ла його господиня й розпо-
рядниця Світлана Свище-
ва. Пояснивши, що захво-
рювання волів пов’язане 
зі спекою. Вони, як відомо, 
тварини норовливі, тому 
організатори й не ризикну-
ли за таких погодних умов 
випустити їх поміж людей. 
Аби не сталося біди. За-
мість них, сказала, Солопія 
Черевика та незрівнянну 
Солоху возитимуть трій-
ко коней із Дібрівського, що 
в Миргородському районі, 
конезаводу. Так воно й бу-
ло. Однак ця обставина не 
надто засмутила учасників 
і гостей свята. Як мовиться, 
загін не помітив утрати бій-
ців. Тому що на ярмарку й 
без волів було на що поди-
витися.

Зокрема, 22 серпня ува-
гу багатьох привернув Ко-
ровай миру, який розмісти-
ли біля сцени на садибі Хів-
рі. Увінчаний націо нальним 
гербом та прикрашений 
різноманітними квіточка-
ми й пташечками, творіння 
рук харківських хлібопе-
ків, він складався з десят-
ків менших за розміром ко-
ровайчиків, на яких бу-
ло написано «Одеса», 
«Маріуполь», «Сє-
веродонецьк» та ін., 
що символізувало 
єднання міст, і ва-
жив 614 кілогра-
мів 750 грамів. 
Представни-
ки Книги 
рекордів 
України 
в и з н а -
ли йо-
го най-
б і л ь -

шим вітчизняним корова-
єм. Окрім того, Коровай ми-
ру так апетитно пахнув, 
що люди не могли стрима-
тися і потайки відламува-
ли від нього добрячі шмат-
ки, які миттєво з’їдали або 
ховали у сумки. Кажуть, 
харків’яни збиралися по-
возити його по країні. На-
вряд чи їм це вдасться.

Власне на сцені сади-
би презентували руш-
ник національної єднос-
ті, який вишивали усі регі-
они. За багато років на яр-
марку вперше працюва-
ла  організована експози-
ція Полтавської області, 
яку представляли 25 райо-
нів. Зібрані з учасників екс-
позиції кошти — 150 тисяч 
гривень — буде спрямова-
но на розвиток села Великі 
Сорочинці. За них придба-
ють медичне обладнання 
для сільської лікарні, фор-
му для місцевої футбольної 
команди і побуду-
ють у центрі села 
дитячий майдан-
чик. 

Упродовж  
22 — 27 серпня 
ярмаркувальни-
ків почер-
гово роз-
важали 
зірки 

естради, численні аматор-
ські та професійні колек-
тиви народної і дитячої 
творчості, відповідно, «Яр-
маринки» і «Ярмариноч-
ки». Весь цей час на 16-гек-
тарній площі щодня свят-
кували «Дні народження 
у Сорочинцях», проводи-
лися свята сала, галушок, 
морозива, гарбуза. Хто ба-
жав отримати приз — чер-
воні черевички — лазив на 
ярмарковий стовп, висота 
якого 12 метрів.

Родзинкою розважаль-
ної програми став III 
Міжнародний чемпіонат 
STRONGAMES — над-
звичайне видовище у ду-
сі козацтва, за яке відпові-
дав голова Гадяцької рай-
держадміністрації Олек-
сій Матюшенко. Учасники 
змагань — силачі з Украї-
ни, Білорусі, Литви й Мол-
дови — не штанги тяга-
ли, а носили  коромисла, в 

яких сиділо чет-
веро людей, і

перекидали 
трьохсоткі-
лограмовий 
молот. 

Загалом у розважальних 
програмах було задіяно по-
над 5 тисяч людей, в експо-
зиціях — понад 2,5 тисячі. 
Цьогоріч Національний со-
рочинський відвідали ди-
пломати із 12 країн.

Порівняно з торішньою 
територія ярмарку за-
знала змін. Поряд із цен-
тральною алеєю з’явилася 
ще одна, вимощена троту-
арною плиткою. Містечко 
майстрів розділили на дві 
частини: в одній були пред-
ставлені лише вишивка і 
ткацтво, в іншій — кера-
міка, сувеніри та прикра-
си. Реорганізували і тери-
торію кафе та ресторанів. 
Віднині вони всі акумульо-
вані в одному місці, ближче 
до заїзду і виїзду. На тор-
говищі працювало 30 точок 
громадського харчування з 
різних областей України.

Також на території Со-
рочинського проклали но-
вий водогін, встановили 
вбиральні для інвалідів. 
Вона стала краще освіт-
люватися.

Організатори сподіва-
ються, що  наступного ро-
ку, коли ТОВ «Сорочин-
ський ярмарок» святкува-
тиме своє 20-річчя, пози-
тивних змін іще побільшає.

На Сорочинському ярмарку 
ледь не з’їли Коровай миру
НАЦІОНАЛЬНИЙ БРЕНД. Персонажі гоголівських творів  
уперше в історії каталися на конях

Чого тільки немає на тому ярмарку!Усі чоловіки хотіли сфотографуватися із Солохою

Найбільший в Україні 
коровай, випечений 

харківськими 
хлібопеками. 

Вага — 
понад 614 

кілограмів


	29_p1
	29_P2
	29_p3
	29_p4
	29_p5
	29_P6-7
	29_p8-12
	29_p53
	29_p54
	29_p55
	29_p56

