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У Щорічному посланні Президента до Верховної Ради про внутрішнє та 
зовнішнє становище Петро Порошенко окреслив здобутки країни, відверто 
визнав ризики на шляху перетворень та визначив завдання, над якими слід 
активно працювати владі разом із громадянським суспільством. А ще Глава 
держави закликав усі політичні сили об’єднатися заради майбутнього України 
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Перший заступник міністра економічного розвитку 
і торгівлі про новий етап продажу державних активів 
у ситемі ProZorro.Продажі 

Інструмент залучення 
коштів в економіку 

НОРМОТВОРЧІСТЬ. Кабінет Міністрів вітає ухвалення Вер-
ховною Радою урядового проекту закону про внесення змін у 
Податковий кодекс в частині оподаткування доходів нерези-
дентів — власників цінних паперів України. Мета документа — 
прибрати різночитання щодо звільнення від оподаткування до-
ходів іноземних інвесторів, отриманих від операцій з державни-
ми й муніципальними облігаціями.

Пояснюючи необхідність ухвалення документа, Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман підкреслював, що проект зако-
ну стане у пригоді в процесі організації виходу України на сві-
товий ринок капіталу й підвищить інвестиційну привабливість 
державних паперів, які є одним з інструментів залучення ко-
штів в економіку, повідомляє департамент інформації та кому-
нікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«Це питання, яке має державну вагу. Це правильний і по суті 
своїй технічний законопроект, аби ми у вересні змогли зроби-
ти запозичення», — сказав Володимир Гройсман. Він також за-
значив, що документ дасть змогу заощадити бюджетні кошти 
при обслуговуванні державного боргу. 

ЦИТАТА ДНЯ

МАКСИМ НЕФЬОДОВ:

ЦИФРА ДНЯ

3300 кілометрів  
становить цьогорічний 

державний план ремонтних робіт 
на автошляхах країни

«Ми бачимо 
велику зацікавленість 

держпідприємств 
в ефективному 

і прозорому продажу 
майна».

Пенсійні нюанси

ВАРТО ЗНАТИ. Роз’яснення з найактуальніших питань 
«Урядовому кур’єру» надав заступник міністра 
соціальної політики Микола Шамбір

Україна прорубує «солодке вікно» у світ
РИНКИ ЗБУТУ. Вирощування цукрових буряків та виробництво цукру стало вигідним 
і дає добрі перспективи вітчизняній галузі

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

Новий сезон варіння солод
ких кристалів розпочав

ся з позитивними тенденці
ями в галузі. За інформаці

єю асоціації «Укрцукор», про
тягом 11 місяців 2016/2017 
маркетингового року Украї
на експортувала понад 750 ти
сяч тонн цукру, що приблиз
но вшестеро більше від попе
реднього року. Стрімке наро

щення постачання на зовніш
ні ринки дало можливість ста
білізувати цінову ситуацію на 
внутрішньому. Крім того, цу
кор повернув свою позицію іс
тотного джерела залучення 
валюти в державу. 

Якщо в перші роки незалеж
ності основним імпортером віт
чизняного цукру була Росія, 
то тепер якісно інша ситуація: 
українське «солодке вікно» ба
чить весь світ, зокрема країни 
Африки й Азії. До цього пози

тиву виробники і держава йшли 
багато років. Та чи міцні має
мо тенденції? Певним чином про 
це можна судити зі стану 
справ на Вінниччині, яка 
традиційно виробляє понад 
20% українського цукру. 7
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документи

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

Повідомлення ТОВ «ТриМоб»
Повідомляємо,  що ТОВ «ТриМоб» з 15 вересня 2017 року вносить 

зміни у тарифні плани «Мобільний Старт», «Мобільний Легкий», «Мо-
більний Стандарт», «Смарт», «Інтернет S», «Інтернет М», «Інтернет L», 
«Інтернет Безлім» та «Річний» для абонентів неконтрактної форми об-
слуговування. 

Детальну інформацію про тарифні плани  розміщено в  місцях про-
дажу послуг ТОВ «ТриМоб», на сайті www.3mob.ua. Отримати інформа-
цію можна також за телефоном контакт-центру 0-800-50-11-88.

Червоноградський міський суд Львівської обл. (адреса суду: 80100, Львів-
ська обл., м. Червоноград, вул. Св. Володимира, 15) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться 14.09.2017 о 12:00 до Царенко  Віктор Анатолійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, 
вул. Мазепи, буд. 20, кв. 25) справа № 459/3341/16-ц, суддя Рудаков Д. І.

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

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області повідомляє відпо-
відачку Карнаух Наталю Юріївну, 28.11.1979 року народження, останнє відоме 
місце проживання якої: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Дружби, б. 220, 
кв. 11, що 11 вересня 2017 року о 09.00 годині в приміщенні Мелітопольського 
міськрайонного суду Запорізької області за адресою: м. Мелітополь, вул. Шмід-
та, 11, буде слухатися цивільна справа за позовом Сукача Володимира Михай-
ловича до Карнаух Наталі Юріївни про визнання особи такою, що втратила пра-
во користування жилим приміщенням.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачка по справі Карнаух 
Наталя Юріївна вважається повідомленою про час та місце розгляду справи і у 
випадку неявки справа підлягає розгляду за її відсутності.

Суддя І.В. Урупа
Ковпаківський районний суд м.Суми (адреса суду: 40000, Сумська 

обл., м. Суми, вул. Першотравнева, 12) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться  22.09.2017 о 10:00 до Цяук Анастасія Сергіївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 40006, Сумська обл., м. Суми, вул. По-
пова, буд. 47) справа № 592/5563/17, суддя Князєв В. Б.

 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.

Нововоронцовський районний суд Херсонської обл. (адреса суду: 74200, Хер-
сонська обл., смт Нововоронцовка, вул. Тітова, буд. 2/а) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться 22.09.2017 о 15:00 до Ткачов Євген Миколайович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 74202, Херсонська обл., смт Нововоронцовка, вул. Вино-
градна, буд. 32) справа № 660/609/17, суддя Каневський В. О.

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

Тальнівський районний суд Черкаської обл. (адреса суду: 20400, Чер-
каська обл., м. Тальне, вул. Леніна, 34 б) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться  12.09.2017 о 08:55 до Кашоїда Яна Валеріїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 20401, Черкаська обл., м. Тальне, 
пров. Піщаний, буд. 5, кв. 2) справа № 704/766/17, суддя Дьяченко Д. 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 ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового засідання.

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької обл. (адреса суду: 23100, Він-
ницька обл., м. Жмеринка, вул. Образцова, 6) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 18.09.2017 о 10:00 до Черняк Катерина Володимирівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 23144, Вінницька обл., Жмеринський р-н, 
с. Щучинці, вул. Шкільна, буд. 29) справа № 130/2505/16-ц, суддя Вернік В. М.  

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

Долинський районний суд Івано-Франківської обл. (адреса суду: 77500, Іва-
но-Франківська обл., місто Долина, вулиця Обліски, 115) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться 13.09.2017 о 08:30 до Ленько Анастасія Василівна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 77550, Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Оболоння, 
вул. Франка Івана, буд. 4) справа № 343/1007/17, суддя Монташевич С. М.

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

Чугуївський міський суд Харківської обл. (адреса суду: 63500, Харків-
ська обл., м. Чугуїв, пл. Леніна, 2) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться  13.09.2017 о 09:00 до Піковец Дмитро Дмитрович (останнє відоме 
місце реєстрації: 63525, Харківська обл., Чугуївський р-н, с.Малинівка, В/Ч 
А2467, буд. 83) справа № 636/1953/17, суддя Оболєнська С. А.

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

ПЕРЕЛІК  
громадських організацій, яким Центральною виборчою комісією надано дозвіл мати офіційних спостерігачів під час проміжних виборів депутатів сільських, селищних рад 15 жовтня 2017 року,  

повторних виборів депутатів сільських, селищних рад та сільських, селищних голів 15 жовтня 2017 року та перших виборів старост сіл, селищ 15 жовтня 2017 року
№
з/п

Назва  
громадської організації

Дата та номер постанови Центральної виборчої  
комісії, якою надано дозвіл мати офіційних спостерігачів Вид місцевих виборів, під час яких надано дозвіл мати офіційних спостерігачів

1
Громадська організація «ЛІГА ВИБОРЦІВ» 05.09.2017 

№ 176
Проміжні вибори депутатів сільських, селищних рад 15 жовтня 2017 року, повторні вибори депутатів сільських, селищних рад та 
сільських, селищних голів 15 жовтня 2017 року, перші вибори старост сіл, селищ 15 жовтня 2017 року

2
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  

«МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ТРІУМВІРАТ»
05.09.2017 

№ 175
Проміжні вибори депутатів сільських, селищних рад 15 жовтня 2017 року, повторні вибори депутатів сільських, селищних рад та 
сільських, селищних голів 15 жовтня 2017 року, перші вибори старост сіл, селищ 15 жовтня 2017 року

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 липня 2017 р. № 670 
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету  
Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 

«Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за 
бюджетні кошти» (Офіційний вісник України, 2014 p., № 34, ст. 916; 2016 р., № 2, ст. 
95, № 88, ст. 2885; 2017 р., № 43, ст. 1348) такі зміни:

підпункт 42 пункту 1 викласти в такій редакції:
«42) на строк не більше дев’яти місяців:
робіт для об’єкта «Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу 

Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» по вул. Чорновола, 28/1, у 
Шевченківському районі м. Києва» у розмірі до 100 відсотків їх вартості;

робіт та послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж у розмірі 
до 100 відсотків їх вартості;

робіт та послуг з перенесення ліній електропередачі у розмірі до 100 відсотків їх 
вартості;»;

абзац перший пункту 2 після слів «у Шевченківському районі м. Києва» доповнити 
словами і цифрами «, робіт та послуг з приєднання електроустановок до електричних 
мереж та з перенесення ліній електропередачі у розмірі до 100 відсотків їх вартості».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 30 серпня 2017 р. № 671 
Київ

Про внесення змін до Порядку здійснення  
габаритно-вагового контролю та справляння плати  

за проїзд автомобільними дорогами загального  
користування транспортних засобів та інших  
самохідних машин і механізмів, вагові та/або  

габаритні параметри яких перевищують нормативні
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та справляння пла-

ти за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засо-
бів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких 
перевищують нормативні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
27 червня 2007 р. № 879 «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загаль-
ного користування» (Офіційний вісник України, 2007 р., № 48, ст. 1978; 2009 р., № 39, 
ст. 1316; 2010 р., № 68, ст. 2452; 2013 р., № 42, ст. 1499, № 76, ст. 2824; 2016 р., № 16, 
ст. 636; 2017 р., № 27, ст. 778), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 серпня 2017 р. № 671

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та справляння 
плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних 

засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри 
яких перевищують нормативні

1. Підпункт 10 пункту 2 виключити.
2. У пункті 4:
після слова «забезпечується» доповнити словами «Укртрансбезпекою, її терито-

ріальними органами,»;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Власники (балансоутримувачі) пунктів габаритно-вагового контролю здійсню-

ють фінансування робіт (послуг) з їх утримання, обслуговування та забезпечення 
функціонування.».

3. Пункт 5 виключити.
4. У першому реченні пункту 11 слово «Режим» замінити словами «Місце та ре-

жим».
5. Пункт 16 викласти в такій редакції:
«16. Габаритно-ваговий контроль включає документальний та/або точний контр-

оль.».
6. Доповнити Порядок пунктом 161 такого змісту:
«161. Габаритно-ваговий контроль транспортного засобу проводиться протягом 

не більше однієї години (з моменту заїзду транспортного засобу на ваги до кінцево-
го оформлення матеріалів у разі виявлення порушення).».

7. Пункти 17 і 18 викласти в такій редакції:

«17. У разі коли за допомогою автоматичних зважувальних пунктів виявлено 
факт перевищення встановлених габаритно-вагових параметрів, габаритно-ваговий 
контроль транспортного засобу здійснюється на найближчому стаціонарному та/або 
пересувному пункті габаритно-вагового контролю.

18. За результатами габаритно-вагового контролю на стаціонарному або пересув-
ному пункті водієві транспортного засобу видається довідка про здійснення габарит-
но-вагового контролю із зазначенням часу і місця його здійснення.

У разі пред’явлення водієм транспортного засобу міжнародного сертифіката зва-
жування габаритно-ваговий контроль у частині зважування не здійснюється.».

8. Пункт 19 виключити.
9. В абзаці першому пункту 20 слова «точного та/або документального» виклю-

чити.
10. Абзац четвертий пункту 21 виключити.
11. Абзац другий пункту 35 після слова «тонн» доповнити словами «, крім тран-

спортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних ванта-
жів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквіда-
цією наслідків надзвичайних ситуацій».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 6 вересня 2017 р. № 674 
Київ

Про внесення змін до пункту 2 Порядку розподілу  
у 2017 році конфіскованих коштів та коштів, 

отриманих  від реалізації майна, конфіскованого 
за рішенням суду за вчинення корупційного 
та пов’язаного з корупцією правопорушення

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни до пункту 2 Порядку розподілу у 2017 році конфіскованих коштів та 

коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинен-
ня корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2017 р. № 272 (Офіційний вісник Укра-
їни, 2017 р., № 36, ст. 1128), виклавши його в редакції, що додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 6 вересня 2017 р. № 674

ЗМІНИ, 
що вносяться до пункту 2 Порядку розподілу у 2017 році конфіскованих коштів 

та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду 
за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення

Пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Кошти, які надходять до спеціального фонду державного бюджету за кодом 

класифікації доходів бюджету 50080100 «Конфісковані кошти та кошти, отримані 
від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та 
пов’язаного з корупцією правопорушення», розподіляються Казначейством відповід-
но до помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком 
власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) на 2017 рік за та-
кими бюджетними програмами:

Адміністрації Держприкордонслужби — за програмами 1002120 «Заходи з ін-
женерно-технічного облаштування кордону» та 1002130 «Видатки для Адміністра-
ції Державної прикордонної служби України на реалізацію заходів щодо підвищення 
обороноздатності і безпеки держави»;

Національній гвардії — за програмою 1003100 «Видатки для Національної гвар-
дії України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки дер-
жави»;

ДСНС — за програмою 1006100 «Видатки для Державної служби України з над-
звичайних ситуацій на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і без-
пеки держави»;

Національній поліції — за програмою 1007040 «Видатки для Національної полі-
ції України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки дер-
жави»;

Мінекономрозвитку — за програмою 1201520 «Виконання державних цільових 
програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблен-
ня, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих по-
тужностей для виготовлення продукції оборонного призначення»;

Міноборони — за програмою 2101450 «Видатки для Міністерства оборони Укра-
їни на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави»;

Мінрегіону (загальнодержавні витрати) — за програмами 2761040 «Субвенція 
з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на 
розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості», 2761070 «Державний 
фонд регіонального розвитку» та 2761130 «Субвенція з державного бюджету місце-
вим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад»;

Мінагрополітики — за програмою 2801580 «Фінансова підтримка сільгосптова-
ровиробників»;

Укравтодору — за програмою 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомо-
більних доріг загального користування»;

Мінфіну (загальнодержавні витрати) — за програмою 3511210 «Субвенція з дер-
жавного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-еконо-
мічного розвитку окремих територій»;

ДКА — за програмою 6381210 «Виконання державних цільових програм ре-
формування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, осво-
єння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потуж-
ностей на підприємствах космічної галузі для виготовлення продукції оборонно-
го призначення»;

СБУ — за програмою 6521230 «Видатки для Служби безпеки України на реаліза-
цію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави»;

Управлінню державної охорони — за програмою 6601050 «Видатки для Управлін-
ня державної охорони України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздат-
ності і безпеки держави»;

Адміністрації Держспецзв’язку — за програмою 6641140 «Видатки для Адміні-
страції Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на реа-
лізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави».».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 вересня 2017 р. № 604-р 
Київ

Деякі питання спрямування частини суми 
перевиконання загального обсягу митних платежів 

за травень 2017 р. на забезпечення функціонування 
контролюючих органів

Відповідно до пункту 11 статті 11 Закону України «Про Державний бюджет Укра-
їни на 2017 рік»:

1. Збільшити видатки Міністерству фінансів (для Державної фіскальної служби) 
за спеціальним фондом державного бюджету за програмою 3507010 «Керівництво 
та управління у сфері фіскальної політики» на 421 610,2 тис. гривень, що стано-
вить 9,99 відсотка перевиконання у травні 2017 р. загального обсягу митних плате-
жів (мито, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних то-
варів (продукції), податок на додану вартість з ввезених на митну територію Украї-
ни товарів (продукції), визначеного помісячним розписом доходів загального фон-
ду державного бюджету.

2. Забезпечити:
1) Державній казначейській службі — перерахування зазначених у пункті 1 цього 

розпорядження коштів до спеціального фонду державного бюджету;
2) Міністерству фінансів — внесення відповідних змін до розпису державного бю-

джету;
3) Державній фіскальній службі:
подання Міністерству фінансів розрахунків з детальним обґрунтуванням щодо 

внесення змін до розпису державного бюджету;
спрямування зазначених у пункті 1 цього розпорядження коштів відповідно до 

пункту 22 статті 14 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» на 
забезпечення функціонування контролюючих органів у значенні, наведеному у По-
датковому кодексі України (у тому числі оплату праці посадових осіб і працівників);

здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням зазначених ко-
штів;

подання до 30 числа місяця, що настає за місяцем перерахування відповідних ко-
штів, Кабінетові Міністрів України та Міністерству фінансів звіту про використання 
таких коштів.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 серпня 2017 р. № 605-р 
Київ

Про схвалення Енергетичної  
стратегії України на період до 2035 року «Безпека, 

енергоефективність, конкурентоспроможність» 
1. Схвалити Енергетичну стратегію України на період до 2035 року «Безпека, енер-

гоефективність, конкурентоспроможність».
2. Міністерству енергетики та вугільної промисловості разом з іншими централь-

ними органами виконавчої влади у чотиримісячний строк внести на розгляд Кабіне-
ту Міністрів України проект плану заходів з реалізації Енергетичної стратегії Украї-
ни на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність».

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів Украї-
ни від 24 липня 2013 р. № 1071 «Про схвалення Енергетичної стратегії України на пе-
ріод до 2030 року».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

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

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Харченко Ірину Олександрівну, що об-
винувачується у вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 19 вересня 2017 року о 10.00 го-
дині в приміщенні Оболонського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є,  
9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваної, обвинуваче-
ної, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченої передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника – статтею 324 
КПК України, потерпілого – статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників – статтею 326 КПК України, свід-
ка, спеціаліста, перекладача і експерта – статтею 327 
КПК України.

Суддя O.B. Жежера

Лисичанський міський суд Луган-
ської області викликає як відповідачку 
Мельникову Валентину Іванівну, яка за-
реєстрована за адресою: Луганська об-
ласть, м. Алчевськ, вул. Леніна, буд. 46, 
кв. 265, у судове засідання з розгля-
ду цивільної справи за позовною зая-
вою Публічного акціонерного товари-
ства «Укргазпромбанк» до Мельнико-
вої Валентини Іванівни про стягнення 
заборгованості, яке відбудеться 15 ве-
ресня 2017 року о 08 годині 00 хвилин 
у приміщенні суду за адресою: м. Ли-
сичанськ, вул. Штейгерська, 38, каб. 7. 
У разі неявки в судове засідання, спра-
ва буде розглянута без вашої участі на 
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя М.О. Краснокутська

Лисичанський міський суд Луган-
ської області викликає як відповідача 
Кожем’якіна Сергія Миколайовича, який 
зареєстрований за адресою: Луганська 
область, м. Алчевськ, провулок Крас-
ний, буд. 4, кв. 12, у судове засідання з 
розгляду цивільної справи за позовною 
заявою Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Українська факторинго-
ва компанія» до Кожем’якіна Сергія Ми-
колайовича, Кожем’якіної Оксани Воло-
димирівни про стягнення заборгованос-
ті, яке відбудеться 15 вересня 2017 року 
о 08 годині 20 хвилин у приміщенні суду 
за адресою: м. Лисичанськ, вул. Штей-
герська, 38, каб. 7. У разі неявки в су-
дове засідання, справа буде розглянута 
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя М.О. Краснокутська

Лисичанський міський суд Луган-
ської області викликає як відповідачку 
Кожем’якіну Оксану Володимирівну, яка 
зареєстрована за адресою: Луганська 
область, м. Алчевськ, провулок Крас-
ний, буд. 4, кв. 12, у судове засідання з 
розгляду цивільної справи за позовною 
заявою Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Українська факторинго-
ва компанія» до Кожем’якіна Сергія Ми-
колайовича, Кожем’якіної Оксани Воло-
димирівни про стягнення заборгованос-
ті, яке відбудеться 15 вересня 2017 року 
о 08 годині 20 хвилин у приміщенні суду 
за адресою: м. Лисичанськ, вул. Штей-
герська, 38, каб. 7. У разі неявки в су-
дове засідання, справа буде розглянута 
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя М.О. Краснокутська

Новопсковський районний суд Луган-
ської області викликає Ламтюгову Ва-
лентину Іванівну як відповідачку в су-
дове засідання, для розгляду цивільної 
справи ЄУ № 420/712/17 (Провадження  
№ 2/420/360/17) за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Кредобанк» до 
Ламтюгової Валентини Іванівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним дого-
вором, яке відбудеться 13 вересня 2017 
року о 09 год. 00 хв. (резервна дата судо-
вого засідання – 15 вересня 2017 року о 09 
год. 00 хв.) у приміщенні Новопсковсько-
го районного суду Луганської області за 
адресою: вул. Українська, 28, смт Новоп-
сков Луганської області.

У разі неявки, суд розглядатиме спра-
ву без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя P.P. Потапенко

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

організатори торгів:
ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА»

Номер лота: Q81026b17422
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону)/електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону: 21.09.2017 

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/19796-10194

ТОВ «ІТ-КОНТРАКТ»

Номер лота: Q82826b17446-Q82826b17450
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 21.09.2017 

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/19600-21092017-2

ТОВ «Е-ТЕНДЕР»

Номер лота: Q80126b17557-Q80126b17560
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 21.09.2017 

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/19602-21092017-3

ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОм.УА»

Номер лота: Q80226b17561-Q80226b17565
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 21.09.2017 

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/19644-10201

ТБ «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА»

Номер лота: Q80326b17566-Q80326b17567
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 21.09.2017 

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/19599-21092017-1

ТБ «ПОЛОНЕКС»

Номер лота: Q80426b17571-Q80426b17577
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 21.09.2017 

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/19603-21092017-4

ТОВ «БІРЖА.ОНЛАЙН»

Номер лота: Q80526b17578-Q80526b17587
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 21.09.2017 

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/19638-10189

ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН»

Номер лота: Q80626b17588-Q80626b17593
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону: 21.09.2017 

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/19640-10193

Повістка про виклик до суду обвинувачених
В провадженні Лисичанського місько-

го суду Луганської області перебуває кримі-
нальне провадження № 415/3619/17, внесе-
не до Єдиного реєстру досудових розслідувань  
№ 120141130240001826 від 01.08.2014 року, сто-
совно Тарубарова Олександра Олександровича, 
18.03.1983 року народження, Тарубарова Сергія 
Олександровича, 01.09.1986 року народження, 
Овчаренка Олександра Євгеновича, 25.10.1987 
року народження, Угренінова Олександра Юрійо-
вича, 02.03.1983 року народження, Скарги Сер-
гія Васильовича, 13.09.1984 року народження, 
обвинувачених у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 260. ч. 1 ст. 
263, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК Украї-
ни, по якому здійснювалось спеціальне досудове 
розслідування в порядку передбаченому, с. 297-1 
КПК України.

Обвинувачений Тарубаров Олександр Олек-
сандрович зареєстрований за адресою: Луган-
ська область, місто Лисичанськ, вул. Ватутіна, 
46.

Обвинувачений Тарубаров Сергій Олексан-
дрович зареєстрований за адресою: Луганська 
область, місто Лисичанськ, вул. Ватутіна, 46.

Обвинувачений Овчаренко Олександр Євгено-
вич зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, місто Лисичанськ, пр. Перемоги, 142/48.

Обвинувачений Угренінов Олександр Юрійо-
вич зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, місто Лисичанськ, вул. І. Кожедуба, 31/2.

Обвинувачений Скарга Сергій Васильович за-
реєстрований за адресою: Луганська область, 
місто Лисичанськ, вул. Круглова, 91.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України, Ли-
сичанський міський суд Луганської області ви-
кликає обвинувачених у судовий розгляд, який 
здійснюється в порядку спеціального судового 
провадження та відбудеться 12 вересня 2017 ро-
ку о 10 годині 00 хвилин у залі судових засідань 
Лисичанського міського суду Луганської облас-
ті за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, 
вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядається ко-
легією суддів у складі: головуючого судді Бе-
резіна А.Г., суддів: Старікової М.М., Шев-
ченко О.В.

Великоновосілківський районний суд 
Донецької обл. (адреса суду: 85500, Доне-
цька обл., смт Велика Новосілка, вул.Фон-
танна, буд. 21) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнен-
ня заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

14.09.2017 о 13:00 до Щеголева Світла-
на Юріївна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 85526, Донецька обл., Великоновосіл-
ківський р-н, с. Золота Нива, вул. Маяков-
ського, буд. 43) справа № 220/875/17, суд-
дя Якішина О. М.

15.09.2017 о 14:20 до Захарчук Людми-
ла Миколаївна (останнє відоме місце реє-
страції: 85563, Донецька обл., Великоново-
сілківський р-н, с. Євгенівка, вул. Піонер-
ська, буд. 55а) справа № 220/929/17, суд-
дя Яненко Г. М.

19.09.2017 об 11:40 до Арутюнян Валтер 
Михайлович (останнє відоме місце реє-
страції: 85532, Донецька обл., Великоново-
сілківський р-н, с. Роздольне, вул. Шкіль-
на, буд. 11, кв. 2) справа № 220/1216/17,  
суддя Яненко Г. М.

19.09.2017 о 10:20 до Пилько Ніна Ми-
колаївна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 85506, Донецька обл., Великоново-
сілківський р-н, с. Благодатне (Октябр), 
вул. Мічуріна, буд. 23а, кв. 8) справа  
№ 220/1219/17, суддя Яненко Г. М.

19.09.2017 о 14:00 до Білецька Вікторія 
Іллівна (останнє відоме місце реєстрації: 
85513, Донецька обл., Великоновосілків-
ський р-н, с. Мирне (Карла Маркса), вул. 
Комсомольської Правди, буд. 17) справа 
№ 220/920/17, суддя Яненко Г. М.

У разі неявки відповідача у призначений 
час або неповідомлення про причини неяв-
ки справа буде розглянута за його  відсут-
ності за наявними доказами на підставі ст. 
169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення 
відповідач по справі вважається належним 
чином повідомленим про час, день та міс-
це проведення судового засідання.

Мелітопольський міськрайонний суд За-
порізької обл. (адреса суду: 72309, Запорізь-
ка обл., м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк, про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться:

11.10.2017 о 09:00 до Васильченко Олег 
Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 
72301, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. 
Радянська, буд. 124) справа № 320/3038/17, 
суддя Урупа І. В.

30.10.2017 о 09:30 до Гулакова Людмила 
Михайлівна (останнє відоме місце реєстрації: 
72319, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. 
Робоча, буд. 8) справа № 320/2231/17-ц, суд-
дя Купавська Н. М.

16.11.2017 о 09:00 до Чернов Віталій Сер-
гійович (останнє відоме місце реєстрації: 
72333, Запорізька обл., Мелітопольський р-н, 
с. Терпіння, вул. Калініна, буд. 111) справа  
№ 320/1465/17-ц, суддя Купавська Н. М.

16.11.2017 о 09:00 до Бачуріна Гали-
на Олександрівна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 72304, Запорізька обл., м. Меліто-
поль, вул. Ломоносова, буд. 148, кв. 2) справа  
№ 320/2222/17-ц, суддя Купавська Н. М.

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 відпо-
відач по справі вважається належним чином 
повідомленим про час, день та місце прове-
дення судового засідання.

Повістка про виклик до суду  
обвинуваченої

В провадженні Лисичанського місько-
го суду Луганської області перебуває кри-
мінальне провадження № 415/459/17, вне-
сене до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань № 12016130000000158 від 
26.10.2016 року, стосовно Соколюк Олек-
сандри Юріївни, 1 березня 1976 року на-
родження, обвинуваченої у вчиненні зло-
чинів, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 
27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437 КК України, по 
якому здійснювалось спеціальне досудо-
ве розслідування в порядку передбачено-
му, с. 297-1 КПК України.

Обвинувачена Соколюк Олександра 
Юріївна зареєстрована за адресою: Луган-
ська область, місто Перевальськ, вулиця 
Гагаріна, 9/3.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК Укра-
їни, Лисичанський міський суд Луган-
ської області викликає Соколюк Олексан-
дру Юріївну у судовий розгляд, який здій-
снюється в порядку спеціального судово-
го провадження та відбудеться 12 верес-
ня 2017 року об 11 годині 00 хвилин у за-
лі судових засідань Лисичанського місь-
кого суду Луганської області за адресою: 
Луганська область, м. Лисичанськ, вул. 
Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розгляда-
ється колегією суддів у складі: головую-
чого судді Березіна А.Г., суддів: Ковален-
ко Н.В., Чернобривко Л.Б.

Повістка про виклик до суду  
обвинуваченої

В провадженні Лисичанського міського  
суду Луганської області перебуває кримі-
нальне провадження № 415/4486/16-к, вне-
сене до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань № 22016130000000177 від 
11.08.2016 року, стосовно Пархоменко 
Світлани Миколаївни, 6 липня 1962 ро-
ку народження, обвинуваченої у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, по якому здійснювалось спе-
ціальне досудове розслідування в поряд-
ку передбаченому, с. 297-1 КПК України.

Обвинувачена Пархоменко Світлана 
Миколаївна зареєстрована за адресою: 
Луганська область, місто Перевальськ, ву-
лиця Леніна, 61.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК Украї-
ни, Лисичанський міський суд Луганської 
області викликає Пархоменко Світлану 
Миколаївну у судовий розгляд, який здій-
снюється в порядку спеціального судово-
го провадження та відбудеться 15 верес-
ня 2017 року о 09 годині 00 хвилин у за-
лі судових засідань Лисичанського місь-
кого суду Луганської області за адресою: 
Луганська область, м. Лисичанськ, вул. 
Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розгляда-
ється колегією суддів у складі: головую-
чого судді Березіна А.Г., суддів: Старіко-
вої Л.О., Чернобривко Л.Б.

Повістка про виклик до суду 
обвинуваченого

В провадженні Лисичанського місько-
го суду Луганської області перебуває кри-
мінальне провадження № 415/2637/16-к, 
внесене до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань № 22015170000000005 від 
10.02.2015 року, стосовно Рєзніка Сер-
гія Сергійовича, 4 травня 1979 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, по якому здійснювалось спеці-
альне досудове розслідування в порядку 
передбаченому, с. 297-1 КПК України.

Обвинувачений Рєзнік Сергій Сергі-
йович, зареєстрований за адресою: міс-
то Полтава, вулиця Миру, 9/17, мешкає 
за адресою: Луганська область, місто Ал-
чевськ.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК Украї-
ни, Лисичанський міський суд Луганської 
області викликає Рєзніка Сергія Сергійо-
вича у судовий розгляд, який здійснюєть-
ся в порядку спеціального судового про-
вадження та відбудеться 15 вересня 2017 
року о 10 годині 00 хвилин у залі судо-
вих засідань Лисичанського міського су-
ду Луганської області за адресою: Луган-
ська область, м. Лисичанськ, вул. Штей-
герська, 38.

Кримінальне провадження розгляда-
ється колегією суддів у складі: головую-
чого судді Березіна А.Г., суддів: Старіко-
вої М.М., Чернобривко Л.Б.

Верхньорогачицький районний суд Херсонської обл. (адре-
са суду: 74400, Херсонська обл., смт Верхній Рогачик, вул.Ле-
ніна, 60) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться 12.09.2017 о 09:00 до Федоренко Едуард Володимиро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 74430, Херсонська обл., 
Верхньорогачицький р-н, с. Первомаївка, вул. Карла Маркса, 
буд. 40) справа № 651/325/17, суддя Федоряк Ю. П.

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.

Оголошення  
про затвердження умов реалізації 733 одиниць майна (активів) банку  

шляхом безпосереднього його продажу фізичним та/або юридичним особам 
Найменування банку АТ «Дельта Банк»
Назва майна Банківське обладнання, меблі, комп’ютерна та 

офісна техніка,  та інші основні засоби
Місце проведення безпосереднього 
продажу юридичній чи фізичній особі

Відповідно до оголошень, розміщених на сайті Банку  
www.deltabank.com.ua та ФГВФО  http://torgi.fg.gov.ua/

Дати проведення безпосереднього 
продажу юридичній чи фізичній особі:

Відповідно до оголошень, розміщених на сайті Банку  
www.deltabank.com.ua та ФГВФО  http://torgi.fg.gov.ua/

Посилання на оголошення про прове-
дення безпосереднього продажу, розмі-
щене на веб-сайті Фонду

http://torgi.fg.gov.ua/direct_sale/

Контактний телефон (044) 500-00-18
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оголошення

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

Краснолиманський міський суд Донецької обл. (адреса суду: 84406, Донецька обл., 
м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

12.09.2017 о 08:15 до Ревньова Людмила Сергіївна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 84403, Донецька обл., м. Лиман, вул. Воровського, буд. 113) справа № 236/2287/17, 
суддя Шаньшина М. В.

12.09.2017 о 08:45 до Семенова Любов Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 
84431, Донецька обл., Лиманський р-н, с. Новоселівка, вул. Колгоспна, буд. 53) справа 
№ 236/2264/17, суддя Шаньшина М. В.

13.09.2017 о 08:30 до Карабльова Світлана Миколаївна (останнє відоме місце реє-
страції: 84420, Донецька обл., Лиманський р-н, с. Рідкодуб, вул. Крупська, буд. 6) спра-
ва № 236/2284/17, суддя Саржевська І. В.

13.09.2017 о 09:30 до Скляров Сергій Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 
84413, Донецька обл., Лиманський р-н, с. Коровій Яр, вул. Новоселів, буд. 9/6) справа 
№ 236/2354/17, суддя Шаньшина М. В.

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.

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська (адреса суду: 
49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект імені газети «Прав-
да», 84) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться  25.09.2017 о 
09:00 до Сергеєв Сергiй Володимирович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 49000, Днiпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Вологодська, 
буд. 47) справа № 202/4416/17, суддя Волошин Є. В.

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 ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового засідання.

Самарський районний суд м. Дніпропетровська, у зв’язку з 
розглядом цивільної справи за позовом Іфайлова Олексан-
дра Георгійовича до Іфайлової Вікторії Олександрівни про ро-
зірвання шлюбу, викликає в судове засідання Іфайлову Вікто-
рію Олександрівну (останнє відоме місце реєстрації: вул. 20-річ-
чя Перемоги, 49/114, м. Дніпро) як відповідачку, яке відбудеть-
ся 18 вересня 2017 року о 13.00 годині в приміщенні Самар-
ського районного суду м. Дніпропетровська по вул. Електрич-
ній, 1-а (каб. 205).

Суддя К. С. Маштак

Семенівський районний суд Полтавської обл. (адреса суду: 38200, 
Полтавська обл., смт Семенівка, вул. Шевченка, 31) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у су-
дове засідання, яке відбудеться  13.09.2017 о 08:30 до Сімперович Люд-
мила Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 38200, Полтавська 
обл., смт Семенівка, пров. Транспортний, буд. 6) справа № 547/867/17,  
суддя Харченко В. Ф.

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

В Ірпінський міський суд Київської області на 02.10.2017 р. о 16 год. 30 хв. 
(справа № 367/3314/17) викликається Гладушин Юрій Вікторович, законний 
представник Гладушиної Вікторії Юріївни, по справі за позовом Дураченка Васи-
ля Васильовича до Гладушина Юрія Вікторовича, законного представника Гла-
душиної Вікторії Юріївни, Відділу ведення реєстру територіальної громади (реє-
страція) зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб вико-
навчого комітету Ірпінської міської ради, Служби у справах дітей та сім’ї Ірпін-
ської міської ради, про усунення перешкод у користуванні власністю, визнання 
особи такою, що втратила право користування житлом, та зняття з реєстрації.

В разі неявки Гладушина Ю. B., законного представника Гладушиної В. Ю. 
(Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7), справа буде розглядатися в йо-
го відсутність.

Суддя Л. П. Саранюк

Олександрійський міськрайонний суд Кiрово-
градської обл. (адреса суду: 28000, Кіровоградська 
обл., м. Олександрія, вул. Першотравнева, 30) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засі-
дання, яке відбудеться:

13.09.2017 о 08:10 до Антонов Іван Дмитрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 28000, Кірово-
градська обл., м. Олександрія, вул. 50 років Жовтня,  
буд. 15, кв. 28) справа № 398/3747/16-ц, суддя  
Ковальова О. Б.

26.09.2017 о 09:00 до Проценко Юлія Юріївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 28000, Кіровоград-
ська обл., м. Олександрія, просп. Леніна, буд. 103,  
кв. 69) справа № 398/2547/17, суддя Авраменко О. В.

23.10.2017 о 14:00 до Омельянченко Антон Ста-
ніславович (останнє відоме місце реєстрації: 28021, 
Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Вой-
нівка, вул. Леніна, буд. 164) справа № 398/254/17,  
суддя Бугайченко Т. А.

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.

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. 
Банкова (Радянська), буд. 39а) розглядає цивільну 
справу за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Державний ощадний банк України» в особі фі-
лії — Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» 
до Єзіна Юрія Валентиновича про стягнення заборго-
ваності за кредитом.

Відповідач по справі Єзін Юрій Валентинович, 
13.02.1947 року народження, останнім місцем ре-
єстрації якого за відомостями суду є: Донецька об-
ласть, м. Харцизьк, вул. Краснознаменська, 73/99, а 
останнім фактичним місцем проживання: Запорізь-
ка область, м. Бердянськ, вул. COT «Зелені сади», 
116, викликається до суду як відповідач по цивіль-
ній справі за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Державний ощадний банк України» в особі 
філії – Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» 
до Єзіна Юрія Валентиновича про стягнення заборго-
ваності за кредитом.

Судове засідання відбудеться 25 вересня 2017 ро-
ку о 13.00 год. у приміщенні суду за адресою: До-
нецька область, м. Добропілля, вул. Банкова (Радян-
ська), 39А.

У разі неявки відповідача до суду справу буде ви-
рішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя А. М. Левченко

 Печерський районний суд м. Києва викликає Ко-
роткову Єлизавету Сергіївну як відповідачку в судове 
засідання у цивільній справі за заявою Завойки Дми-
тра Івановича про перегляд заочного рішення Печер-
ського районного суду м. Києва від 03.03.2016 ро-
ку в справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Комерційний банк «Надра» до Коротко-
вої Єлизавети Сергіївни, Чистова Андрія Вікторови-
ча про стягнення заборгованості, яке призначено на 
13 вересня 2017 року о 14 год. 30 хв. та відбудеть-
ся за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А, каб. 36.

Суддя Х. А. Гладун

Дахно Любов Миколаївна, останнє відоме міс-
це реєстрації якої: м. Докучаєвськ Донецької об-
ласті, вул. Харченка, буд. 82, викликається в судо-
ве засідання до Пологівського районного суду За-
порізької області як відповідачка у цивільній спра-
ві №324/1090/17 за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Державний ощадний банк Украї-
ни» в особі філії — Донецьке обласне управління АТ 
«Ощадбанк» до Дахно Любові Миколаївни про стяг-
нення заборгованості, яке відбудеться 25 вересня 
2017 року о 15 год. 00 хв. у приміщенні Пологівсько-
го районного суду за адресою: м. Пологи Запорізької 
області, вул. Єдності (М. Горького), 28.

Суддя Каретник Ю. М.

Чайковська Олена Олександрівна, останнє відо-
ме місце реєстрації якої: м. Докучаєвськ Донецької 
області, вул. Комарова, буд. 50, викликається в су-
дове засідання до Пологівського районного суду За-
порізької області як відповідачка у цивільній спра-
ві №324/1094/17 за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Державний ощадний банк Украї-
ни» в особі філії — Донецьке обласне управління АТ 
«Ощадбанк» до Чайковської Олени Олександрівни 
про стягнення заборгованості, яке відбудеться 25 ве-
ресня 2017 року о 15 год. 30 хв. у приміщенні Поло-
гівського районного суду за адресою: м. Пологи За-
порізької області, вул. Єдності (М. Горького), 28.

Суддя Каретник Ю. М.

Дахно Олександра Дмитрівна, останнє відоме міс-
це реєстрації якої: м. Докучаєвськ Донецької об-
ласті, вул. Харченка, буд. 82, викликається в судо-
ве засідання до Пологівського районного суду За-
порізької області як відповідачка у цивільній спра-
ві №324/1093/17 за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Державний ощадний банк Укра-
їни» в особі філії — Донецьке обласне управління 
АТ «Ощадбанк» до Дахно Олександри Дмитрівни про 
стягнення заборгованості, яке відбудеться 25 верес-
ня 2017 року о 14 год. 30 хв. у приміщенні Пологів-
ського районного суду за адресою: м. Пологи Запо-
різької області, вул. Єдності (М. Горького), 28.

Суддя Каретник Ю. М.

Дворічанський районний суд Харківської обл. викликає 
Комарова Олександра Миколайовича, 1988 р.н., останнє ві-
доме місце реєстрації: с. Миколаївка Дворічанського р-ну 
Харківської обл., вул. Шкільна, 1, як відповідача на судове 
засідання по цивільній справі №618/434/17, провадження  
№ 2/618/169/17 за позовом Комарової Ірини Євгенівни до 
Комарова Олександра Миколайовича про позбавлення бать-
ківських прав, третя особа: служба у справах дітей по Не-
мишлянському р-ну Управління служб у справах дітей Де-
партаменту праці та соціальної політики Харківської міськра-
ди, призначене на 14.09.2017 р. о 13.00.

 Судове засідання відбудеться у залі №2 приміщення Дво-
річанського районного суду Харківської обл. за адресою: 
Харківська обл., смт Дворічна, вул. Осіння, 1. За неможли-
вості явки до суду відповідач зобов’язаний повідомити суд 
про причини неявки. У разі неявки до суду в зазначений день 
та час без поважних причин, неповідомлення про причини 
неявки, справу буде розглянуто за відсутності відповідача 
на підставі наявних доказів із постановленням заочного рі-
шення.

Суддя Ю. М. Гнізділов

Бучацький районний суд Тернопільської області викли-
кає в судове засідання як відповідача Зелінського Олек-
сандра Олександровича місце перебування якого неві-
доме, останнє місце проживання — с. Трибухівці, вул. 
Л.Українки, 46 Бучацького району Тернопільської області, 
по справі за позовом Андреїв Лідії Миколаївни до Зелін-
ського Олександра Олександровича про визнання особи 
такою, що втратила право на користування житлом.

Розгляд справи призначено на 09 год. 00 хв. 2 жовтня 
2017 року в приміщенні Бучацького районного суду Тер-
нопільської області за адресою: м. Бучач, вул. Міцкеви-
ча, 11. Явка до суду обов’язкова. Відповідачу пропонуєть-
ся надати свої заперечення щодо позову та докази. У ра-
зі неявки, відповідач повинен повідомити суд про причи-
ни неявки.

В разі неявки без поважної причини, справу буде роз-
глянуто в його відсутність згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК Украї-
ни за наявними в ній доказами.

Суддя Р. О. Содомора

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. 
Банкова, 39а) розглядає цивільну справу 227/890/17 
за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний ощадний банк України» в особі філії 
— Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до 
Шамрая Павла Юрійовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Відповідач Шамрай Павло Юрійович, 28 вересня 
1989 року народження, уродженець м. Харцизьк До-
нецької області, викликається на 14 вересня 2017 ро-
ку о 09.40 годині до Добропільського міськрайонно-
го суду, кабінет № 3, для участі у розгляді справи.

Відповідачу пропонується подати письмові пояс-
нення по суті позову та за наявністю заперечення 
проти позову та докази. У випадку неприбуття, він 
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Кошля А. О.

В провадженні судді Бердянського міськрайон-
ного суду Дністрян О. М. знаходиться цивільна спра-
ва за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний ощадний банк України» в особі філії – 
Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» про 
стягнення заборгованості: №310/3629/17 до Сирдю-
ка К. І. про стягнення заборгованості за кредитним 
договором.

Розгляд справи призначено на 09.00 год. 26 ве-
ресня 2017 року в приміщенні Бердянського міськ-
районного суду за адресою: Запорізька область,  
м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 409.

Суд викликає як відповідача Сирдюка Костянтина 
Івановича.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута 
за наявними в ній матеріалами.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. До-
бропілля Донецької області, вул. Банкова (Радянська), буд. 39а) розглядає 
цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» до Наумова Олександра Івановича про 
стягнення заборгованості за кредитом.

Відповідач по справі: Наумов Олександр Іванович, останнє відоме міс-
це реєстрації якого: Донецька область, м. Харцизьк, смт Гірне, вул. Шкільна, 
38/45, викликається до суду як відповідач по цивільній справі за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» до На-
умова Олександра Івановича про стягнення заборгованості за кредитом.

Судове засідання відбудеться 26 вересня 2017 року о 15.00 год. у при-
міщенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банко-
ва (Радянська), 39А.

У разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено на підставі на-
явних у ній даних чи доказів.

Суддя А. М. Левченко

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської об-
ласті викликає в судове засідання як відповідачів: 
Кириченка Олександра Миколайовича та Страхо-
ву компанію «Україна» по цивільній справі за позо-
вом Павленка Олександра Вікторовича до Киричен-
ка Олександра Миколайовича, Страхової компанії 
«Україна» про   стягнення матеріальної та мораль-
ної шкоди, завданої внаслідок ДТП.

Судове засідання відбудеться 04.10.2017 року о 
10.00 годині в приміщенні Золотоніського міськра-
йонного суду за адресою: м. Золотоноша, вул. Шев-
ченка, 76, каб. 303. Явка відповідачів обов’язкова. У 
разі неявки справа буде розглядатися без участі від-
повідачів.

Суддя В. О. Таратін

Суддею Бердянського міськрайонного суду 
Дністрян О. М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. 
Консульська, б. 64, каб. № 410) 21 вересня 2017 
року о 09 годині 00 хвилин буде розглядатись 
справа № 310/2507/17 за позовом Зарецької Те-
тяни Олександрівни до Зарецького Віталія Івано-
вича про стягнення аліментів.

Суд викликає як відповідача Зарецького Віта-
лія Івановича.

Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі 
неявки справа буде розглянута за його відсут-
ності.

У Камінь-Каширський районний суд Волинської об-
ласті за адресою: м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 
13 Волинської області, на 09 годину 30 хвилин 27 ве-
ресня 2017 року в справі №157/2760/17, провадження  
№ 2/157/311/17 за позовом Скулінець Людмили Григо-
рівни до Скулінця Максима Вікторовича про розірвання 
шлюбу викликається як відповідач — Скулінець Мак-
сим Вікторович, 24.07.1987 року народження, останнє 
місце реєстрації за адресою: вул. О. Кошового, 4, м. Ка-
мінь-Каширський Волинської області.

Відповідач може подати письмові заперечення з при-
воду заявлених вимог, посилання на докази, якими во-
ни обґрунтовуються, та повідомити про них суд.

У разі неявки відповідача справа буде розглядатися у 
його відсутність за наявними в ній доказами.

Суддя В. М. Гордійчук

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області (суддя Гаврилов В. А.) викликає в 
судове засідання відповідачку Савінову Наталію Вік-
торівну в справі за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Банк Камбіо» про звернення стягнен-
ня на предмет іпотеки.

Останнє місце проживання відповідачки: вул. Се-
верська, буд. 21, кв. 71, м. Донецьк.

Судове засідання призначене на 03.10.2017 р. о 14 
год. 00 хв. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпров-
ська, 135, каб. 203.

У разі неявки відповідачки в судове засідання 
справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути 
розглянута за її відсутністю.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області 
повідомляє Слободянюк Людмилу Василівну, місце перебу-
вання якої невідоме, що судовий розгляд по цивільній спра-
ві провадження № 2/484/1461/17 р. за позовною заявою Сло-
бодянюка Віктора Васильовича до Слободянюк Людмили 
Василівни про розірвання шлюбу відкладено на 28.09.2017 
року о 09.20 годині. На призначений час відповідачці слід 
з’явитись до суду Первомайського міськрайонного суду Ми-
колаївської області із паспортом.

У разі неявки відповідачки, позовна заява на підставі ч. 4 
ст. 169 ЦПК України буде розглянута за її відсутності на під-
ставі наявних у справі даних чи доказів (постановлене зао-
чне рішення).

Суддя О. В. Мельничук

Великописарівський районний суд Сумської області ви-
кликає Падалку Марину Миколаївну, 24.05.1982 року наро-
дження, уродженку м. Домодєдово-2 Московської області 
РФ, у судове засідання, яке відбудеться 28 вересня 2017 ро-
ку о 14.00 год. у залі судових засідань суду: смт В.Писарівка, 
вул. Ярослава Мудрого, 12 Сумської області, як відповідачку 
по цивільній справі №575/918/17 за позовом Падалки Сергія 
Володимировича до Падалки Марини Миколаївни про розі-
рвання шлюбу.

Головуючий суддя по справі Савєльєва А. І.
Явка відповідачки в судове засідання обов’язкова.
У разі неявки відповідачки в судове засідання без поваж-

ної причини або неповідомлення про причини неявки, спра-
ву буде розглянуто без її участі на підставі наявних матеріа-
лів справи.

Роздільнянський районний суд Одеської облас-
ті викликає в судове засідання Федорову Тетяну Во-
лодимирівну, 11.02.1979 року народження, у цивіль-
ній справі за позовною заявою Кобилка Ігоря Івано-
вича до Федорової Тетяни Володимирівни про розі-
рвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 21.09.2017 року о 
09.00 годині в приміщенні Роздільнянського район-
ного суду Одеської області за адресою: Одеська об-
ласть, м. Роздільна, вул. Європейська (Леніна), 37-А.

У випадку неявки в судове засідання цивільна 
справа буде розглянута без вашої присутності.

Суддя Ж. В. Теренчук

Вироком Приазовського районного суду Запорізь-

кої області від 23 серпня 2017 року Моргуна Олега 

Валерійовича визнано винним у вчиненні криміналь-

ного правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 

ст. 258-3 КК України і призначено йому покарання 

у вигляді позбавлення волі строком на 11 (одинад-

цять) років без конфіскації майна.

Головуючий суддя Васильцова Г. А.

Лубенський міськрайонний суд Полтавської обл. (адре-
са суду: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Монастир-
ська, 17) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться  18.09.2017 о 09:00 до Демиденко Ольга Мико-
лаївна (останнє відоме місце реєстрації: 37500, Полтавська 
обл., м. Лубни, вул. Маяковського, буд. 46, кв. 2) справа  
№ 539/1486/17, суддя Жага Е. Г.

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.

ОГОЛОШЕННЯ 
щодо продажу активів (майна) АКБ «Новий»

Номер лота: Q80986b17414. Короткий опис активів (май-
на) в лоті: Основні засоби у кількості 95 одиниць, згідно з пе-
реліком. Електронна адреса для доступу до відкритих тор-
гів (аукціону)/електронного аукціону: www.prozorro.sale Дата 
проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукці-
ону 13.09.2017. Час проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону: Точний час початку проведення від-
критих торгів (аукціону)/електронного аукціону по кожному 
лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale Детальна ін-
формація щодо лота:  http://torgi.fg.gov.ua/145387

Решетилівський районний суд Полтавської обл. (адре-
са суду: 38400, Полтавська обл., смт Решетилівка, вул. Ле-
ніна, 24) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться  01.11.2017 о 09:00 до Бурч Ніна Іванівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 38404, Полтавська обл., Реше-
тилівський р-н, с.Колотії, вул. Трактористів, буд. 27) справа  
№ 546/477/17, суддя Горулько О. 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.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 9 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +7  +12 +23  +28 Черкаська  +7  +12  +23  +28
Житомирська +6  +11 +23  +28 Кіровоградська  +8  +13  +23  +28
Чернігівська +5  +10 +20  +25 Полтавська  +7  +12  +21  +26
Сумська +5  +10 +20  +25 Дніпропетровська  +9  +14  +23  +28
Закарпатська +7  +12 +23  +28 Одеська  +13  +18  +23  +28
Рівненська +7  +12 +23  +28 Миколаївська  +13  +18  +25  +30
Львівська +7  +12 +23  +28 Херсонська  +13  +18  +25  +30
Івано-Франківська  +7  +12 +23  +28 Запорізька  +13  +18  +23  +28
Волинська  +7  +12 +23  +28 Харківська  +6  +11  +20  +25
Хмельницька  +7  +12 +23  +28 Донецька  +9  +14  +23  +28
Чернівецька  +6  +11 +23  +28 Луганська  +7  +12  +21  +26
Тернопільська  +7  +12 +23  +28 Крим  +13  +18  +23  +28
Вінницька  +7  +12 +23  +28 Київ +10  +12 +23  +25

Укргiдрометцентр

На Закарпатті рекламували принади вівчарства

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

ФЕСТИВАЛЬ. Найрізно-
манітніші продукти, виготов-
лені з овечого молока, мож-
на було спробувати під час га-
строномічного свята «Гуцуль-
ська бринза», яке пройшло в 
місті Рахів. Відвідувачі могли 
скуштувати і придбати десят-
ки сортів сиру, серед яких ві-
домі овечі сири вурда й брин-
за, а ще спробувати на смак 
чорничну горілку «яфинівку», 
угорський гуляш бограч та інші 
націо нальні напої і страви. 

Найбільший серед гастроно-
мічних фестивалів Закарпаття, 
який проводять вже увісімнад-
цяте поспіль, цьогоріч зібрав 
понад десять тисяч гостей. Їх 
розважали, даруючи веселий 
настрій, десятки художніх ко-

лективів і окремих виконавців. 
Погоду на свято гуцули й гуцул-
ки «замовляли» старим звича-
єм: одягнули білизну… навиво-
ріт. І дощ не лив аж до вечора! 
А коли на урочище Буркут впа-
ли перші дощові краплі — го-
ловні дійства були вже позаду. 
До того часу гості фестивалю 
встигли і скуштувати продуктів 
вівчарства, і поторгувати, і пе-
резнайомитися.

А почалося, як завжди, із за-
кличного гулу трембіт, ман-
долін і дримб та урочистої хо-
ди центральною вулицею. Во-
на продемонструвала всю 
красу народного одягу гуцу-
лів, звучання їхніх народних ін-
струментів. У міському амфі-
театрі Буркута ходу зустрічали 
понад два десятки оформле-
них у народному стилі павіль-
йонів із традиційними страва-

ми — від кожного населеного 
пункту Рахівщини. Давній друг 
цього свята голова Закарпат-
ської обл держадміністрації Ген-
надій Москаль у вітальній про-
мові побажав фестивалю гір-
ського довголіття й наголосив, 
що такі фести, як «Гуцульська 
бринза», вивели регіон у лідери  
українського туризму.

Новинкою цьогорічного свя-
та  стало «корбач-шоу». Да-
леко не всі дотепер знали, що 
корбач — це батіг. А вівча-
рі вважають його ще й музич-
ним інструментом і своїм та-
лісманом. Для  більшості гля-
дачів стало відкриттям вмін-
ня учасників шоу видобувати з 
корбача незвичні звуки. Увече-
рі  фестиваль прикрасили свої-
ми виступами зірки вітчизняної 
естради, серед яких Руслана 
Лижичко та Алла Кудлай. 

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ІСТОРИЧНІ ПОСТАТІ. На 
місці однієї з веж колишньої 
першої харківської фортеці 
відкрито пам’ятник легендар-
ному кошовому отаману За-
порозької Січі, який захищав 
Слобожанщину і всю Україну 
в ХVІІ столітті, Івану Сірку.

Автор пам’ятника  скуль-
птор Олександр Рідний допо-
внив композицію прапором з 
гербом Харківського слобід-
ського козацького полку та 
гарматою на дерев’яному ла-
феті. Майже семиметровий 
монумент височіє над річкою, 
а біля його підніжжя, перед 
поглядом славного  Івана Сір-
ка, розстеляється панорама 
усього міста.

«На знаменитій картині ще 
одного нашого великого зем-
ляка Іллі Рєпіна козак Сірко 
разом з товаришами пише 
листа турецькому султану. 
Не впевнений, що пам’ятник 
Олександра Рідного схожий 
на рєпінського Сірка,  але я 
переконаний, що ця скуль-
птура відповідає духу тих ге-
роїчних часів, відображає бо-

йовий характер отамана, і 
встановлено її у  правильно-
му місці», —  сказав Харків-
ський міський голова Генна-
дій Кернес під час церемо-
нії відкриття монумента і на-
голосив, що тепер пам’ятник 
Івану Сірку «охоронятиме 
Харків». 

На втілення ідеї скульптора 
знадобилося шість років. Про-
ект підтримало багато харків-
ських меценатів — Віктор Су-
ботін, Олександр Доровський, 
Олександр Лобановський, 
Олексій Єськов. Свою під-
тримку надав і військово-па-
тріотичний рух «Східний кор-

пус», на прапорах якого зо-
бражено портрет Івана Сірка. 
Як наголосив у день відкрит-
тя пам’ятника лідер руху Олег 
Ширяєв, цей монумент ста-
не ще одним символом того, 
що Харків був, є і буде україн-
ським містом, містом козаць-
кої слави.

Ф
от

о 
пр

ес
-с

лу
ж

би
 Х

ар
кі

вс
ьк

ої
 м

іс
ьк

ра
ди

Отаман Іван Сірко  
заступив на охорону Харкова

У Запоріжжі 
лікуватимуть футболом

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

РЕАБІЛІТАЦІЯ. Нині  в Запоріжжі працюють сім відділень соціаль-
ної реабілітації дітей з інвалідністю Запорізького міського територі-
ального центру соціального обслуговування, в яких з початку року 
кваліфіковану допомогу фахівців отримали понад 340 дітей. Головне 
завдання цих відділень — соціалізація дітей, комплексна корекцій-
на допомога фахівців, підготовка до інтеграції в загальноосвітні за-
клади. У червні до штату відділень ввели нові посади фахівців з фі-
зичної реабілітації, робота яких спрямована  на формування фізич-
ної самостійності та активності. Щоб почуватися справжніми спортс-
менами, хлопчаки відділення соціальної реабілітації дітей з інвалід-
ністю Шевченківського району Запоріжжя разом зі своїми батька-
ми та фахівцями з реабілітації відвідали дитячу юнацьку спортивну 
школу «Металург».

Воїни-герої  
стали студентами 

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ПОСВЯТА. У Вінниці на площі Василя Стуса відбулася посвята в 
студенти Донецького національного університету імені Василя Стуса. 
«Цей традиційний захід покликаний символічно поєднати покоління 
студентів, передати першокурсникам ключ до світу знань. Сьогодні 
університет, який входить до першої десятки провідних класичних ви-
шів України, освячений духом творчості сина України Василя Стуса, 
відкриває вам двері у світ наукових знань, академічної освіти та непо-
вторного студентського життя», — зазначив у вітальному слові ректор 
ДонНУ, доктор юридичних наук Роман Гринюк. Цьогоріч право навча-
тись в університеті вибороли понад 2 тисячі студентів, які географічно 
представляють майже всі області нашої країни. За державним замов-
ленням навчатимуться 725 першокурсників. Наймолодший  — 16-річ-
ний студент юридичного факультету, а найстарший вступив до магі-
стратури зі спеціальності «метрологія» у 58 років. «Вважаємо за честь 
прийняти до лав нашого університету 16 учасників бойових дій на схо-
ді країни — сучасних героїв неоголошеної війни з російсько-терорис-
тичними військами. Цього року до нас вступили  майже 70 студентів 
з окупованих територій. Усі вони як меседж світові: «Донецьк — це 
Україна!» — підсумував Роман Гринюк.

Урочиста хода центром Рахова

Кожного харків’янина 
чи гостя Слобожанщини 
відтепер на вході  
до станції метро «Історичний 
музей» зустрічатиме 
легендарний Іван Сірко
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