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справедливість

Потрібні зміни до законодавства, 
аби реабілітувати всіх 
безневинно засуджених  
чи розстріляних борців за волю 
України, вважають дослідники

Попри нарікання водіїв, 
Харківщина об’єктивно 
лідирує за темпами та 
обсягами ліквідації  ямковості 
шляхового покриття

дорожній контроль    

актУально. Директор Центру досліджень армії, конверсії  
та роззброєння Валентин Бадрак розповів, як Україна  
може посилити свої позиції  на міжнародному ринку озброєнь 
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Нова техніка пройшла 
обкатку війною

5

ВІКТОР МУЖЕНКО:     
       «Ворог нас не

зламає ні диверсіями,  
ні спеціальними 

операціями. Боєприпасів 
вистачить на всіх, 

хто зазіхає на 
українську землю».

начальник Генштабу ЗсУ про те, що диверсія на арсеналі 
в Балаклії не вплине на обороноздатність України

На підприємстві, яке відновлює  і модернізує радіолокаційні станції, використовують вітчизняні розробки,  
а також комплектуючі з країн НАТО
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ГУАМ ставить на економіку й транзит
саМіт. Зона вільної торгівлі запрацює у 2017-му, а Новому шовковому шляху допоможе 
Транскаспійський  транспортний коридор

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

Глави урядів країн-учасниць 
Організації за демократію 

та економічний розвиток ГУ-
АМ нарешті почали дієво роз-
морожувати цей формат робо-

ти. Яскравий доказ — ухвален-
ня сторонами важливих стра-
тегічних рішень. Посиленням 
цього твердження можна вва-
жати і проведення заходу на 
рівні глав урядів. Це сталося 
вперше за історію організації. 
А ініціював зустріч Прем’єр-

міністр України Володимир 
Гройсман. Ще перед стартом 
переговорів він подякував ви-
соким гостям за швидку реак-
цію на його сигнал-запрошен-
ня.

Спитаєте, чому міні-саміт 
стартував з легкої руки? Річ у 

тім, що Україна, Грузія, Мол-
дова та Азербайджан фокусу-
ються не на спробах геополі-
тично вплинути на Євросоюз. 
І аж ніяк не на кроках, які мо-
гли б певним чином задати тон 
«Східноєвропейському парт-
нерству» чи роботі регіональ-

них міжнародних організацій. 
Мета зустрічі швидше тактич-
на: вижити за нинішніх пра-
вил зовнішньополітичної гри. 
Плацдармом для компетентно-
го діалогу став Клуб Кабі-
нету Міністрів та Дипло-
матична академія. 2

Безпеку треба 
перевірити на всіх 
шахтах

ВИМУШЕНИЙ ВИСНОВОК. Спеціальна урядова комісія з роз-
слідування вибуху на шахті «Степова» рекомендує  створити робо-
чу групу для перевірки  роботи системи безпеки УТАС на всіх ву-
гільних шахтах. На цьому вчора під час брифінгу наголосив  віце-
прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та 
ЖКГ  Геннадій Зубко. «Функції комісії (запишемо це у рекомен-
дації) — створення окремої робочої групи з фахівців нашої робо-
чої групи, а також профільних інститутів, щоб ще раз перевірити 
можливість роботи системи УТАС, призначеної для забезпечення 
комплексної безпеки шахт, на всіх інших шахтах вугільної галузі, а 
не лише на ДП «Львіввугілля», — сказав він. 

Раніше Геннадій Зубко повідомляв, що із системи безпеки 
шахти «Степова» знищено всі дані на момент вибуху. За його 
словами, передостання інформація була о 7:30, а наступна —  
лише о 12:38. Аварія ж сталася об 11:38. Вона забрала життя 8 
гірників, понад 20 травмовано.  За попередніми даними, причи-
ною вибуху став спалах повітряно-метанової суміші.   

100 вулиць 
планують капітально відремонтувати 

цього року в столиці
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оголошення

Повістка про виклик підозрюваного  
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування 
Підозрюваний Бондаренко Костянтин Ігоревич, 

21.04.1993 р.н., громадянин України, місце реєстрації: 
Одеська область, Біляївський район, с. Холодна Бал-
ка, вул. Молодіжна, 13, відповідно до вимог ст. ст. 133, 
135, 290, 297-5 КПК України вам необхідно з’явитися 
31.03.2017 р. о 09 год. 00 хв. до СВ УСБУ в Одеській 
області, за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 43, каб.  
№ 220 (слідчий Даменцова В. О. т. (048) 701-81-17), для 
ознайомлення з матеріалами спеціального досудового 
розслідування № 22017160000000039 від 23.03.2017 р. 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Пілавову Арістотелю Юрійовичу, 

25.07.1985 року народження, уродженцю м. Луганськ, 
що мешкає за адресою: м. Луганськ, вул. Декабристів, 
б. 82, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК Украї-
ни необхідно з’явитися 31.03.2017 о 10 год. до слідчо-
го відділу Управління СБ України в Луганській області-
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т 
Космонавтів, 18, до старшого слідчого слідчого відді-
лу Управління СБ України в Луганській області Ларчен-
ко О. М., для відкриття та надання доступу до матеріа-
лів кримінального провадження, а також проведення ін-
ших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№22017130000000040.

Приморський районний суд м. Одеси викликає в су-
дове засідання як відповідачку Савенко Катерину Віта-
ліївну, у цивільній справі № 522/13733/16-ц за позовом 
Публічного акціонерного товариства комерційного бан-
ку «ПРИВАТБАНК» до Савенко Катерини Віталіївни про 
стягнення заборгованості за кредитним договором. Су-
дове засідання відбудеться 05 квітня 2017 року об 11.00 
годині у залі судових засідань № 223 Приморського ра-
йонного суду м. Одеси, який розташований за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33.

В разі неявки відповідачки у судове засідання суд роз-
глядатиме справу за її відсутністю, а також суд зобов’язує 
повідомити про причини такої неявки.

Суддя С. О. Погрібний

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваній Швачці Оксані Анатоліївні, 28.12.1980 

року народження, уродженці м. Красний Лиман Доне-
цької області, що мешкає за адресою: м. Луганськ, кв. 
Героїв Сталінграду, буд. 4, кв. 10, відповідно до вимог  
ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 
31.03.2017 о 10 год. до слідчого відділу Управління СБ 
України в Луганській області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до стар-
шого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в 
Луганській області Ларченко О. М., для відкриття та на-
дання доступу до матеріалів кримінального проваджен-
ня, а також проведення інших процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні №22017130000000041.

Черняхівський районний суд Житомирської об-
ласті викликає Ошівську Ольгу Олексіївну, останнє 
відоме місце проживання: вул. Котовського, 99, с. 
Вишпіль, Черняхівського р-ну, Житомирської обл., 
як відповідачку по справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк «Приват-
банк» до Ошівської Ольги Олексіївни про стягнення 
заборгованості. Судовий розгляд справи відбудеть-
ся о 09 год. 00 хв. 11 квітня 2017 року за адресою: 
вул. Слобідська, 1, смт Черняхів, Житомирської об-
ласті. Уразі неявки відповідачки без повідомлення 
причин неявки, розгляд справи буде проведено у її 
відсутності.

Суддя С. Ф. Васильчук

Чуднівський районний суд Житомирської області 
викликає як відповідача Авраменка Андрія Володи-
мировича у цивільній справі № 294/784/16-ц за позо-
вом Публічного акціонерного товариства Комерцій-
ного банку «ПриватБанк» до Авраменка Андрія Во-
лодимировича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, в судове засідання, яке відбу-
деться 18 квітня 2017 року о 09.30 год. у приміщенні 
Чуднівського районного суду Житомирської області 
(Житомирська область, м. Чуднів, вул. Соборна, 3). У 
разі неявки без поважних причин у судове засідання 
або неповідомлення про причини неявки справу бу-
де розглянуто за відсутності відповідача.

Суддя Лесько М. О.

Чуднівський районний суд Житомирської області 
викликає як відповідача Вознюка Олега Вікторовича 
у цивільній справі № 294/1219/16-ц за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства Комерційного бан-
ку «ПриватБанк» до Вознюка Олега Вікторовича про 
стягнення заборгованості за кредитним договором, в 
судове засідання, яке відбудеться 18 квітня 2017 ро-
ку о 09.00 год. у приміщенні Чуднівського районного 
суду Житомирської області (Житомирська область, 
м. Чуднів, вул. Соборна, 3). У разі неявки без поваж-
них причин у судове засідання або неповідомлення 
про причини неявки справу буде розглянуто за від-
сутності відповідача.

Суддя Лесько М. О.

Чуднівський районний суд Житомирської області 
викликає як відповідача Губатюка Олександра Васи-
льовича у цивільній справі № 294/1194/16-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства Комер-
ційного банку «ПриватБанк» до Губатюка Олексан-
дра Васильовича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором, в судове засідання, яке відбу-
деться 18 квітня 2017 року о 08.30 год. у приміщенні 
Чуднівського районного суду Житомирської області 
(Житомирська область, м. Чуднів, вул. Соборна, 3). У 
разі неявки без поважних причин у судове засідання 
або неповідомлення про причини неявки справу бу-
де розглянуто за відсутності відповідача.

Суддя Лесько М. О.

Лозівський міськрайонний суд Харківської облас-
ті викликає Лакша Наталію Вікторівну на розгляд 
цивільної справи № 629/121/17 за позовом ПАТ КБ 
«Приват Банк» до Лакша Наталії Вікторівни про стяг-
нення заборгованості, який відбудеться 28 березня 
2017 року о 09.30 годині в приміщенні Лозівсько-
го міськрайонного суду Харківської області за адре-
сою: м. Лозова, Харківська область., вул. Ярослава 
Мудрого, 9.

З опублікуванням оголошення про виклик відпові-
дачка вважається повідомленою про час і місце роз-
гляду справи і у випадку неявки справа може бути 
проведена за її відсутності.

Суддя О. Г. Попов

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Салахову Оль-
гу Іванівну, 22.06.1964 р.н., як відповідачку в судове 
засідання по цивільній справі № 426/4806/15-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Приват-
банк» до Салахової Ольги Іванівни про стягнення  за-
боргованості, що відбудеться 10 квітня 2017 року об 
11.30 год.

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

Суддя О. М. Попова

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова по-
відомляє відповідачку Алексеєнко Анну Василівну, 
що розгляд справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
до Алексеєнко Анни Василівни призначений на 10.00 
годину 18.04.2017 року.

Вам необхідно з’явитись до суду за адресою: м. 
Харків, пр. Архітектора Альошина, 7, каб. 10, 11, на 
вказаний час та дату, у разі неявки розгляд справи 
буде відбуватись за вашої відсутності з урахуванням 
вимог ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. В. Бугера

Попаснянський районний суд Луганської області викли-
кає відповідачів: Заїка Дмитра Андрійовича, 1988 р.н., та 
Єпішина Сергія Миколайовича, 1969 р.н., які зареєстрова-
ні за адресою: вул. Первомайська, 64, с. Лоскутівка Попас-
нянського району Луганської області, а мешкають за адре-
сою: вул. Гагаріна, 1, с. Світле Старобільського району, в су-
дове засідання по цивільній справі № 423/3726/16-ц за по-
зовом Басуріної О. І. до Заїки Д. А. та Єпішина С. М. про ви-
знання осіб такими, що втратили право користування житло-
вим приміщенням, що відбудеться 31 березня 2017 року о 08 
год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська область,  
м. Попасна, вул. Суворова, 6, каб. № 7.

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

Суддя А. В. Архипенко

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Жаданов Владислав Володимирович, 09.06.1976 

року народження, що зареєстрований за адресою: 
вул. Воінська, 9/2, м. Донецьк, Донецької області, на 
підставі ст. ст. 297-5, 133. 135 КПК України, викли-
кається 30.03.2017, 31.03.2017 у період з 09.00 год. 
до 18.00 год. до каб. № 11 СВ Бахмутського ВП ГУ 
НП в Донецькій області за адресою: вул. Садова 149,  
м. Бахмут, Донецької області для вручення повідо-
млення про підозру, допиту як підозрюваного, озна-
йомлення з матеріалами досудового розслідування 
та вручення обвинувального акта з реєстром мате-
ріалів досудового розслідування по кримінальному 
провадженню № 120160501500003477 за ч. 5 ст. 191 
КК України.

Ухвалою слідчого судді Артемівського міськра-
йонного суду Донецької області від 22.03.2017 нада-
но дозвіл на проведення стосовно Жаданова В. В. спе-
ціального досудового розслідування за ч. 5 ст. 191 
КК України.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК Украї-
ни підозрюваний, обвинувачений зобов’язаний: при-
бути за викликом до слідчого, а в разі неможливості 
прибути за викликом у призначений строк — зазда-
легідь повідомити про це слідчого.

Довожу до відома, що ст. 138 КПК України, перед-
бачені поважні причини неприбуття особи на виклик.

Крім цього, ст. 139 КПК України передбачені на-
слідки неприбуття на виклик.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до 
Літвіненка Олександра Станіславовича про стягнення боргу 
за кредитним договором.

Відповідач по справі: Літвіненко Олександр Станіславо-
вич, 16.06.1979 р.н. (відомості про місце реєстрації відсут-
ні) викликається на 7 квітня 2017 року о 10 годині 50 хвилин 
до суду, кабінет № 315, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він по-
винен повідомити суд про причину неявки, інакше справа бу-
де розглянута в його відсутність.

Суддя Радченко Л. А.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Нікішину Євгену Геннадійовичу, 

07.08.1981р.н., громадянину України, уродженцю м. Арте-
мівськ Донецької області, який зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, м. Артемівськ, вул. Червона, б. 11а, 
відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхід-
но з’явитися 31.03.2017 о 10 год. 00 хв. до слідчого відді-
лу Управління СБ України в Луганській області за адресою: 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, 
до старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу 
Управління СБ України в Луганській області Жердєва А. М., 
для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінально-
го провадження, а також проведення інших процесуальних 
дій у кримінальному провадженні № 22015130000000137.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваній Русіновій (Коваленко) Світлані Олексан-

дрівні, 10.02.1975 р.н., уродженці смт. Новоайдар Луганської 
області, зареєстрованій за адресою: Луганська область, Но-
воайдарський район, смт. Новоайдар, вул. Центральна (Лені-
на), буд. 22, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК Украї-
ни, необхідно з’явитися 31.03.17 о 10 год. 00 хв. до слідчого 
відділу Управління СБ України в Луганській області, за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонав-
тів, 18, до слідчого слідчого відділу Управління СБ України в 
Луганській області Бушного О. О., для відкриття та надання 
доступу до матеріалів кримінального провадження, а також 
проведення інших процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні № 22017130000000036.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,  
м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розгля-
дає цивільну справу за клопотанням Департаменту майнових та зе-
мельних відносин Орловської області про надання дозволу на приму-
сове виконання рішення іноземного суду, відповідно до якого Агарков 
Микола Єгорович, зобов’язаний призвести продаж земельної ділянки 
із земель сільськогосподарського призначення з торгів (конкурсах, аук-
ціонах). Боржник Агарков Микола Єгорович, адреса боржника: Україна, 
Донецька область, м. Макіївка, Центрально-Міський район, вул. Горь-
кого, буд. 59, кв. 104, викликається у судове засідання на 08.15 год. 
03 квітня 2017 р. Розгляд відбудеться в приміщенні Костянтинівського 
міськрайонного суду Донецької області (корп. № 2, каб. № 16).

У випадку неприбуття в судове засідання боржник повинний по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за 
його відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваній Скнипі Ірині Іванівні, 21.02.1965 р.н., уро-

дженці смт. Новотошківське (м. Кіровськ) Попаснянсьского 
району Луганської області, зареєстрованій за адресою: Лу-
ганська область, Попаснянський р-н (м. Кіровськ), смт. Но-
вотошківське, вул. Леніна, б. 15, відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135 КПК України,необхідно з’явитися 31.03.17 о 10 год. 
00 хв. до слідчого відділу Управління СБ України в Луган-
ській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, пр-т Космонавтів, 18, до старшого слідчого в ОВС 
слідчого відділу Управління СБ України в Луганській облас-
ті Василевського В. В., для відкриття та надання доступу до 
матеріалів кримінального провадження, а також проведен-
ня інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№22015130000000383.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Михайлову Олегу Віталійовичу, 

24.02.1972 року народження, уродженцю м. Луганськ, 
що мешкає за адресою: м. Луганськ, вул. Мостова,  
б. 11, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК Украї-
ни необхідно з’явитися 31.03.2017 о 10 год. до слідчо-
го відділу Управління СБ України в Луганській області 
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т 
Космонавтів, 18, до старшого слідчого слідчого відді-
лу Управління СБ України в Луганській області Ларчен-
ко О. М., для відкриття та надання доступу до матеріа-
лів кримінального провадження, а також проведення ін-
ших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№22017130000000042.

1) Сватівський районний суд Луганської області викликає Філімоненко 
Олександра Сергійовича (01.09.1977 р.н. ІПН 2836809278) в судове засідан-
ня в якості відповідача по цивільній справі № 426/4028/16-ц за позовною за-
явою ПАТ КБ «ПриватБанк» до  Філімоненко Олександра Сергійовича про 
стягнення заборгованості, що призначена на 10 квітня 2017 року на 10 го-
дин 30 хвилин.

2) Сватівський районний суд Луганської області викликає Володіна Ігора 
Юрійовича (25.10.1984 р.н. ІПН 3097908412) в судове засідання в якості від-
повідача по цивільній справі № 426/4041/16-ц за позовною заявою ПАТ КБ 
«ПриватБанк» до  Володіна Ігора Юрійовича про стягнення заборгованості, 
що призначена на 10 квітня 2017 року на 11 годин 00 хвилин.

Суддя Попова О. М.

Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області ви-
кликає Свідерського Вячеслава Павловича, 10.04.1966 р.н.,  який про-
живав за адресою: вул. Войкова, буд. № 10, м. Новоград-Волинський, 
Житомирська область, як відповідача по цивільній справі за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» до Свідерського Вячеслава Павловича про стяг-
нення заборгованості.

Судові засідання відбудуться 27.04.2017 року о 13 год. 30 хв., 
10.05.2017 року о 09 год. 30 хв. в залі судових засідань № 7 в примі-
щенні Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської об-
ласті, за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. 
І. Франка, 31.

У випадку неявки відповідача у судове засідання справу буде розгля-
нуто за його відсутності з постановленням заочного рішення.

Суддя А. В. Помогаєв

Перемишлянський районний суд Львівської області повідомляє від-
повідачку Попок Ольгу Миколаївну, 23.03.1969 р.н., що 10.04.2017р. о 
09 год. 00 хв. розглядатиметься цивільна справа № 449/899/16-ц за по-
зовом Олійника Василя Михайловича до Попок Ольги Миколаївни про 
визнання особи такою, що втратила право на користування жилим при-
міщенням.

У випадку неявки відповідачки в судове засідання на вищевказане 
число, справа буде розглядатись в її відсутність у залі судових засідань 
№1 Перемишлянського районного суду Львівської області за адресою: 
Львівська область, м. Перемишляни, вул. Галицька, 67 «а».

Суддя Гуняк О. Я.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні спеціального 
досудового розслідування 

Підозрюваний громадянин України Ткачук Андрій Миколайович, 
19.02.1988 року народження, уродженець м. Котовськ Одеської облас-
ті, зареєстрований за адресою: Одеська область, м. Подільськ (Котовськ), 
вул. Залізничників (Комсомольська), 90, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 
297-5 КПК України Вам необхідно з’явитися в кабінет № 204 до старшого 
слідчого СВ УСБУ в Одеській обл. Вдовиченка О. В., за адресою: м. Одеса, 
вул. Єврейська, 43, тел.: 048-779-24-31 — 31.03.2017 о 10 годині 00 хвилин 
для ознайомлення з матеріалами спеціального досудового розслідування у 
кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань за № 22017160000000050 від 07.03.2017.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у статтях 
138 — 139 КПК України.

Богородчанський районний суд Івано-Франківської області викликає Бо-
рищака Богдана Богдановича, 21 лютого 1988 року народження, місце про-
живання: с. Грабовець, вул. Л. Українки, 28, Богородчанського району, Івано-
Франківської області, як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 338/149/17 за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Борищака Богдана Бог-
дановича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 05 квітня 2017 року о 09 годині 30 хвилин 
в приміщенні Богородчанського районного суду за адресою: смт Богородча-
ни, вул. Шевченка, 68, Богородчанського району, Івано-Франківської області.

У разі неявки відповідача в судове засідання це оголошення вважається 
належним повідомленням і за справою буде винесено заочне рішення.

У разі неявки в судове засідання з поважної причини відповідач 
зобов’язаний повідомити суд про неявку та її причину.

Суддя Битківський Л. М.

Олександрівський районний суд Донецької області (84000, Донецька об-
ласть, Олександрівський район, смт Олександрівка, вул. Шкільна, 1) розгля-
дає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комер-
ційний банк «ПриватБанк» до Цвєтової Олени Олексіївни, про стягнення за-
боргованості.

Відповідачка у справі Цвєтова Олена Олексіївна, 05.02.1984 року наро-
дження, останнє відоме місце реєстрації: Донецька область, Олександрів-
ський район, с. Дмитроколіно, вул. Садова, буд. 33, викликається 30 берез-
ня 2017 року на 09 годну 30 хвилин до суду для участі у судовому засіданні.

Відповідачці пропонується подати суду письмове заперечення проти позо-
ву із зазначенням доказів, що підтверджують її заперечення.

У випадку неприбуття, відповідачка повинна повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута за відсутності відповідачки.

Суддя А. І. Шинкаренко

Куликівський районний суд Чернігівської області викликає як відповідача 
Мягкова Вячеслава Валерійовича, 26.04.1971 року народження (останнє ві-
доме місце реєстрації: 16351 Чернігівська область, Куликівський район, се-
ло Кладьківка, вулиця Партизанська, будинок 28) для участі у справі, прова-
дження №2/737/39/17 за позовом ПАТ «АКЦЕНТ – БАНК» до Мягкова Вячес-
лава Валерійовича про стягнення заборгованості. 

Судове засідання відбудеться 04 квітня 2017 року о 09 годині 00 хвилин в 
приміщенні суду за адресою: 16300 Чернігівська область, Куликівський ра-
йон, смт. Куликівка, вул. Шевченка, 3, каб. № 5, суддя Іванець С. В.

Попереджаємо, що в разі неявки в судове засідання без поважних причин 
або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто без Вашої 
участі заочно за наявними у справі доказами. 

Качківська сільська рада Ямпільського району Вінницької області 
повідомляє, що на території села є не переоформлена спадщина на зе-
мельні частки (паї) згідно сертифікатів померлих громадян:

Сандульська Ольга Василівна (ВН 0296839), Сандульський Василь 
Григорович (ВН 0072407), Сандульська Ганна Григорівна (ВН 0296846), 
Чорній Тетяна Родіонівна (ВН 0296915, ВН 0296928), Дерегриб Галина 
Максимівна (ВН 0072764), Патрашкан Марія Андріївна (ВН 0072994), 
Чорній Наталя Дмитрівна (ВН 0072657), Мруг Микола Михайлович (ВН 
0072899), Маковієва Ольга Мефодіївна (ВН 0487958).

Згідно зі ст. 1283 Цивільного кодексу України спадщина буде визна-
ватись відмерлою. Тому просимо спадкоємців у двомісячний термін 
оформити спадщину на земельні частки (паї).

Олександрівський районний суд Донецької області (84000, Донецька область, 
Олександрівський район, смт Олександрівка, вул. Шкільна, 1) розглядає цивільну 
справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «При-
ватБанк» до Побережної (Нелюбової) Катерини Мечиславівни про стягнення за-
боргованості.

Відповідачка у справі Побережна (Нелюбова) Катерина Мечиславівна, 
20.02.1994 року народження, останнє відоме місце реєстрації: Донецька область, 
Олександрівський район, с. Золоті Пруди, вул. Центральна, буд. 5, викликаєть-
ся 30 березня 2017 року на 15.30 годину до суду для участі у судовому засіданні.

Відповідачці пропонується подати суду письмове заперечення проти позову із 
зазначенням доказів, що підтверджують її заперечення.

У випадку неприбуття, відповідачка повинна повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута за відсутності відповідачки.

Суддя І. А. Попович
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оголошення

Харківський районний суд Харківської облас-
ті викликає на судове засідання, яке призначене на  
07.04.2017 р. о 08.00 за адресою: Харківська об-
ласть, Харківський район, смт. Покотилівка, вул. Ско-
вороди, 18, Конопка Андрія Вікторовича для участі у 
розгляді цивільної справи № 635/1189/17 за позовом 
Конопка І. І. до Конопка А. В. про розірвання шлюбу.

У разі неявки відповідача це оголошення вважа-
ється належним повідомленням і справу буде роз-
глянуто за наявними у справі доказами. 

Суддя І. В. Березовська

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської об-

ласті викликає Кахнич Юрія Юрійовича (25.07.1969 

р.н. ІПН 2540818232) в судове засідання як відпові-

дача по цивільній справі № 442/1219/17 за позовною 

заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до  Кахнич Юрія Юрі-

йовича про стягнення заборгованості, що призначе-

на на 20 квітня 2017 року на 09 годин 10 хвилин.

Суддя Нагірна О. Б.

Біловодський районний суд Луганської обл.  викликає як 
відповідача у судові засідання для розгляду цивільної спра-
ви за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення забор-
гованості:

10.04.2017 року:
16.00 - Шепелєва Олександра Івановича

Суддя Карягіна В. А.
У разі неявки відповідача у призначений час або непові-

домлення про причини неявки справу буде розглянуто за їх  
відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по спра-
вах вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

У Подільському районному суді м. Києва 
18.04.2017 р. об 11 год. 30 хв. під головуванням суд-
ді Декаленко B. C. буде розглядатись цивільна спра-
ва за позовом Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Максімус» до Гаркавенко Катерини Вікторів-
ни про усунення перешкод в користуванні нерухо-
мим майном, третя особа: Вінтоняк Віктор Михай-
лович.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) в су-
дове засідання обов’язкова.

При неявці відповідача та третьої особи справа 
буде слухатись за їх відсутності згідно ст. 169 ЦПК 
України.

Ухвалою Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області від 14 березня 2017 року відкрито 
провадження по спеціальному досудовому розсліду-
ванню за обвинуваченням Біркова Івана Олеговича у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 3 ст. 258 КК України та призначене підготов-
че судове засідання.

До суду в якості обвинуваченого викликається 
Бірков Іван Олегович. Підготовче судове засідання 
відбудеться 30 березня 2017 року о 13 год. 00 хв. 
в приміщенні Бердянського міськрайонного суду 
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. 
Консульська, 64. 

Суддя Богомолова Л. В.

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається цивільна справа за позовом ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» до Корабель Сергія Вікторовича про 
стягнення заборгованості.

Відповідач Корабель Сергій Вікторович виклика-
ється до каб. № 18 суду на 4 квітня 2017 року о 08 го-
дині 15 хвилин, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У разі неявки відповіда-
ча, справа буде розглянута в його відсутність за на-
явними доказами.

Суддя Бікезіна О. В.

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається цивільна справа за позовом ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» до Бугая Вадима Сергійовича про 
стягнення заборгованості.

Відповідач Бугай Вадим Сергійович викликається 
до каб. № 18 суду на 4 квітня 2017 року о 08 годині 45 
хвилин, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У разі неявки відповіда-
ча, справа буде розглянута в його відсутність за на-
явними доказами.

Суддя Бікезіна О. В.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,  
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за 
позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Садикової Ольги Анатоліїв-
ни, Сидоренка Андрія Анатолійовича про стягнення забор-
гованості. Відповідачі по справі Садикова Ольга Анатоліївна 
(зареєстрована за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Волго-
Донська, 19/1), Сидоренко Андрій Анатолійович (зареєстро-
ваний за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Б.-Магістральна, 
17/14), викликаються на 10 квітня 2017 року на 11.00 год. до 
суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі пови-
нні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута у їх відсутності.

Суддя О. Г. Геря

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

Марківський районний суд Луганської області по-
відомляє, що по цивільних справах за позовами Пу-
блічного акціонерного товариства «БМ БАНК»:

27.10.2015 р. до Шацької Олени Михайлівни 
(останнє відоме місце реєстрації: 91043, м. Луганськ, 
Кам’янобрідський район, вул. Харківська, буд. 29, 
справа № 417/1332/15-ц, суддя Шкиря В. М.).

27.10.2015 р. до Горелової Ірини Анатоліїв-
ни (останнє відоме місце реєстрації: 91014, м. Лу-
ганськ, Кам’янобрідський район, вул. Веселогорів-
ська, буд. 145, кв. 1) та Горелова Євгена Анатолійови-
ча (останнє відоме місце реєстрації: 91014, м. Луганськ, 
Кам’янобрідський район, вул. Веселогорівська, буд. 
145, кв. 1, справа № 417/1292/15-ц, суддя Шкиря В. М.).

16.11.2015 р. до Михайлова Євгена Івановича 
(останнє відоме місце реєстрації: 93706, Луганська 
область, Слов’яносербський район, с. Сміле, вул. 
Клубна, буд. 11, справа № 417/1371/15-ц, суддя Шки-
ря В. М.), про стягнення заборгованості судом були 
ухвалені заочні рішення, позовні вимоги задоволені 
повністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачам по справах, 
що заочне рішення може бути переглянуто Марків-
ським районним судом Луганської області шляхом 
подання відповідачем заяви про перегляд заочного 
рішення до цього суду протягом десяти днів з дня 
опублікування оголошення.

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької об-
ласті (вул. Образцова, 6, м. Жмеринка Вінницької об-
ласті) викликає Шевченко Марію Йосипівну, як відпо-
відачку в судове засідання на 09 годину 00 хвилин 25 
квітня 2017 року в цивільній справі за позовом ПАТ 
«ОТП Факторинг Україна» до Шевченко М. Й. про 
стягнення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки сторони викликаються в наступне 
судове засідання по даній справі на 09 годину 00 хви-
лин 11 травня 2017 року.

Суддя В. М. Вернік

Червоноградський міський суд Львівської області викли-
кає Владика Оксану Володимирівну в судове засідання у ци-
вільній справі за позовом Сторощук Руслани Петрівни до Пу-
блічного акціонерного товариства Комерційний банк «При-
ватбанк», Владика Оксани Володимирівни про відшкоду-
вання матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок 
залиття квартири, яке відбудеться 12.04.2017 року о 10.00 
год. у приміщенні суду за адресою: вул. Св. Володимира, 15,  
м. Червоноград, Львівська область.

У випадку неявки Владики О. В. відповідно до ч. 1 ст. 224 
ЦПК України, суд розглядатиме справу в її відсутності на під-
ставі наявних у матеріалах справи даних та доказів.

Суддя Д. І. Рудаков

Вінницький міський суд Вінницької області викли-
кає Аші Хазем Х. М., адреса: м. Вінниця, вул. Юнос-
ті, буд. 31, кв. 16, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 12 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, зал судових за-
сідань № 37, суддя Сичук М. М., у цивільній справі  
№ 127/3011/17 за позовом Шемчук Людмили Мико-
лаївни до Аші Хазем Х. М. про розірвання шлюбу.

В разі неявки судове засідання відбудеться без ва-
шої присутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну спра-
ву за позовною заявою ПАТ КБ «Приват Банк» до Калмико-
вої Марини Дмитрівни про стягнення заборгованості. Відпо-
відачка по справі викликається до суду (м. Бахмут, Донецька 
область, вул. Миру, 5, кім. 302), для участі у розгляді справи 
по суті: Калмикова Марина Дмитрівна, 13.07.1990 року наро-
дження, яка мешкає за адресою: 84500, Донецька область, 
м. Бахмут, вул. Тухачевського, буд. 29, на 4 квітня 2017 ро-
ку о 08.45 годині.

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

Суддя Фролова Н. М.

Святошинський районний суд м. Києва викли-
кає як відповідачку Єфремову Вікторію Олексан-
дрівну, останнє відоме місце проживання: м. Ки-
їв, вул. Жмеринська, буд. 16, кв. 299, по справі  
№№ 2/759/1835/17; 759/16990/16-ц за позовом То-
вариства з обмеженою відповідальністю «Естейт Се-
лінг» до Єфремової Вікторії Олександрівни про ви-
селення.

Судове засідання призначено на 15.05.2017 р. о 
12.00 год. у приміщенні Святошинського районного 
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 
142, зал № 4.

Суддя Петренко Н. О.

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає 
в судове засідання Рафальську Світлану Дмитрів-
ну (останнє місце проживання: м. Київ, вул. Курча-
това, 25, кв. 100) як відповідачку в цивільній спра-
ві за позовом Рафальського Віктора Леонідовича до 
Рафальського Сергія Вікторовича, Рафальської Світ-
лани Дмитрівни, третя особа: Центр надання адміні-
стративних послуг СМР, про визнання особи такою, 
яка втратила право користування квартирою. Явка 
обов’язкова. Про причину неявки необхідно повідо-
мити суд. Засідання суду відбудеться 5 квітня 2017 
року о 10.30 год. за адресою: м. Суми, вул. Першо-
травнева, 12, зал судових засідань № 21.

Суддя Г. Ю. Корольова

Дзержинський міський суд Донецької області 
(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає дві ци-
вільні справи, призначені до розгляду на 04.04.2017 
року, та одну на 06.04.2017 року, за позовами ПАТ 
«КБ «Український фінансовий світ» до Радючного 
Вячеслава Васильовича, Цвєткова Миколи Микола-
йовича, Тахтамірова Миколи Євгеновича, про стяг-
нення заборгованості.

Відповідач Радючний Вячеслав Васильович (заре-
єстрований за адресою: 83087, м. Донецьк, вул. Сер-
жанта Герасименка, 39), викликається на 04 квітня 
2017 року на 11.00 год. до суду, каб. № 9, для участі 
у розгляді справи по суті.

Відповідач Цвєтков Микола Миколайович (заре-
єстрований за адресою: 83005, м. Донецьк, Ленін-
ський район, вул. Пухова, 41/41), викликається на 04 
квітня 2017 року на 10.30 год. до суду, каб. № 9, для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідач Тахтаміров Микола Євгенович (зареє-
стрований за адресою: 83110, м. Донецьк, вул. Раз-
дольна, 14а/36), викликається на 06 квітня 2017 року 
на 13.00 год. до суду, каб. № 9, для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази У випадку неприбут-
тя, відповідачі повинні повідомити суд про причини 
неявки, інакше справи будуть розглянуті у їх відсут-
ності.

Суддя М. М. Скиба

Маньківський районний суд Черкаської облас-
ті викликає в судове засідання по цивільній спра-
ві № 701/248/17-ц за позовом Ковтун Оксани Вади-
мівни до Рахімі Мохсен Ахмад про розірвання шлю-
бу, як відповідача Рахімі Мохсен Ахмад. Судове засі-
дання відбудеться о 10 год. 30 хв., 10 квітня 2017 ро-
ку в приміщенні суду за адресою: вул. Соборна 8, смт 
Маньківка, Маньківського району, Черкаської облас-
ті. У разі неявки відповідача справа буде розглянута 
без його участі.

Суддя І. Д. Калієвський

Дзержинський міський суд Донецької області 
(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає ци-
вільну справу за позовом ТОВ «ФК «Довіра та Гаран-
тія» до Смирнової Людмили Миколаївни про стяг-
нення заборгованості. Відповідачка по справі Смир-
нова Людмила Миколаївна (зареєстрована за адре-
сою: 87539, м. Донецьк, вул. Стадіонна, 206/37), ви-
кликається на 06 квітня 2017 року на 13.30 год. до 
суду, каб. № 9, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття, від-
повідачка повинна повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у її відсутності.

Суддя М. М. Скиба

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької облас-
ті викликає Лобаса Андрія Олександровича, 01.03.1983 
р.н., останнє відоме місце проживання: 02232, м. Київ, вул.  
М. Цвєтаєвої, 16/465, у судове засідання як відповідача у ци-
вільній справі №130/254/17 за позовом Лобас Вікторії Воло-
димирівни до Лобаса Андрія Олександровича (третя особа, 
яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору — 
Біликовецька сільська рада Жмеринського району Вінниць-
кої області) про позбавлення батьківських прав, яке відбу-
деться о 09.00 год. 21.04.2017 року за адресою: Вінницька 
область, м. Жмеринка, вул. Образцова, 6.

У разі неявки відповідача Лобаса А. О. у судове засідання, 
справу буде розглянуто за його відсутності за наявними в ній 
доказами. Про причини неявки необхідно повідомити суд.

Суддя К. А. Шепель

Лисичанський міський суд  Луганської області повідо-
мляє, що 21 березня 2017 року було винесено заочне рішен-
ня по справі № 415/872/17 н.п. 2/415/657/17 за позовом Щас-
тинської обласної загальноосвітньої санаторної школи-ін-
тернату 1-2 ступенів в інтересах малолітньої Дорофєєвої Ма-
рії Ігорівни до Дорофєєвої Інни Володимирівни про позбав-
лення батьківських прав та стягнення аліментів, третя особа: 
Служба у справах дітей Лисичанської міської ради. Позовні 
вимоги задоволено в повному обсязі.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його 
ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протя-
гом десяти днів з дня розміщення в газеті оголошення про 
розгляд справи.

Суддя Л. Б. Чернобривко

Миронівським районним судом Київської облас-
ті викликається як відповідач Рябой Валентин Дми-
трович на судовий розгляд цивільної справи ЄУН 
371/136/17 за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Ря-
бой Валентина Дмитровича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, який відбудеться о 
14 годині 00 хвилин 18 квітня 2017 року в приміщен-
ня Миронівського районного суду Київської області 
(зал судових засідань) за адресою: Київська область, 
місто Миронівка, вулиця Першотравнева, 3.

Суддя А. С. Поліщук

Оріхівський районний суд Запорізької області, що 
розташований за адресою: 70500, Запорізька об-
ласть, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, викликає в судо-
ве засідання як відповідачку Шульгу Ольгу Іванівну 
за позовом ТОВ «ФК «Довіра та гарантія» до Шуль-
ги Ольги Іванівни про заміну стягувача на 11 годину 
30 хвилин 6 квітня 2017 року. У разі неявки в судове 
засідання справа буде розглянута за її відсутності за 
наявними в ній доказами.

Суддя Л. С. Щербань

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивіль-
ну справу за позовною заявою ПАТ КБ «Приват Банк» до Заварзіна Валерія Володимировича про стягнен-
ня заборгованості. Відповідач по справі викликається до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, 
кім. 302) для участі у розгляді справи по суті.

Заварзін Валерій Володимирович, 27.02.1972 року народження, який мешкає за адресою: 84583, Доне-
цька область, Бахмутський район, с. Логвинове, вул. Зарічна, буд. 3, на 04 квітня 2017 року на 08.15 годину.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпо-
відача, він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Фролова Н. М.

Уманський міськрайонний суд Черкаської області викликає в судове засідання як відповідача Бі-
гуса Віталія В’ячеславовича, який проживає: м. Христинівка, вул. Воровського, 32, кв. 2, Черкаської 
області, по справі за позовом AT «Райффайзен Банк Аваль» до Бондарчук Людмили Миколаївни, 
Бігус Віталія В’ячеславовича про стягнення боргу за рахунок заставного майна.

Судове засідання відбудеться 05 квітня 2017 року о 15 год. 00 хв. в приміщенні Уманського місь-
крайонного суду за адресою: м. Умань, вул. Садова, 5.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута без вашої участі.
Суддя А. Б. Коваль

Втрачене свідоцтво 
про право власності, серія та номер: 

37834743, видане 20.05.2015 
Реєстраційною службою Головного 

управління юстиції у м. Києві 
на ім’я Рештун Юлії Вікторівни, 

вважати недійсним.

Канівський міськрайонний суд викликає як відповідача Мамедова Ільхама Казіма огли по спра-
ві № 697/492/17 за позовом Ступаченко Ольги Сергіївни до Мамедова Ільхама Казіма огли про стяг-
нення аліментів на утримання дитини в судове засідання, яке відбудеться 06.04.2017 року о 09 год. 
00 хв. та 10.04.2017 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: Черкаська область, м. Ка-
нів, вул. Успенська, 22.

Після опублікування оголошення в пресі відповідач вважається повідомленим про час і місце 
розгляду справи. У разі неявки відповідача справа розглядатиметься за наявними матеріалами, на 
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. М. Льон

АБ «УКРГАЗБАНК» повідомляє про зміну власника наступного  

нерухомого майна:

1. Цілісного майнового комплексу загальною площею 10249 кв.м за адресою: м. Ки-

їв, проспект Відрадний, будинок 52.

З 15.02.2017 р. вищезгадане майно належить АБ «УКРГАЗБАНК» на праві власності.

Дідуренко Олександр Борисович 
оголошує про втрату суднового білета 

№011880, виданого інспекцією 
Головного державного реєстратора 

флоту в м. Одеса 16.08.2007 р.,  
документ

вважати недійсним.

Печерський районний суд м. Києва повідомляє про день, час та 
місце судового засідання у справі за позовом Моторного (транспорт-
ного) страхового бюро України (МТСБУ) до Зорило Олександра Гри-
горовича про відшкодування в порядку регресу витрат, пов’язаних з 
виплатою страхового відшкодування, яке призначено на 23.05.2017 
року о 14 год. 00 хв. за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 42 А, 
каб. 12 (Головуючий суддя Цокол Л. І.).

В разі неявки в судове засідання відповідача Зорила Олександра 
Григоровича, який проживає за адресою: м. Київ, вул. Мартиросяна, 
1/8, кв. 18, 03186, справа буде розглянута за його відсутності, відпо-
відно до ст. 169 ЦПК України.

Волкова Олена Василівна викликається у судове засідання як від-

повідачка по цивільній справі за позовом Симонової Людмили Во-

лодимирівни, Симонової Віри Демянівни до Волкової О. В. про 

стягнення суми в порядку застосування наслідків недійсності 

правочину, яке відбудеться в приміщенні Червонозаводського 

районного суду м. Харкова (м. Харків, м-н Руднєва, 36, під’їзд  

№ 3, каб. 39) під головуванням судді Чудновської І. І. о 12 годи-

ні 00 хвилин 20 квітня 2017 року.

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області повідомляє, що 10.04.2017 
року о 15 год. 30 хв. у приміщенні Івано-Франківського міського суду за адресою: м. Іва-
но-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 11 (зал №4) розглядатиметься цивільна справа за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський акціонерний банк» в осо-
бі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення лікві-
дації Славкіної М. А. до Остапчук Наталії Ігорівни, Воробець (Обідняк) Валентини Бог-
данівни, Боднар Мар’яни Петрівни про звернення стягнення заборгованості в розмірі  
44 641,59 грн за кредитним договором №2/08/15-05/р від 02.07.2008 року на предмет 
іпотеки, стягнення 1378,00 грн витрат по оплаті судового збору.

В судове засідання викликаються: Остапчук Наталія Ігорівна, Воробець (Обідняк) Ва-
лентина Богданівна, Боднар Мар’яна Петрівна.

Суддя Пастернак І. А.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 29 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2  -3 +10  +15 Черкаська +2  -3 +10  +15
Житомирська +2  -3 +10  +15 Кіровоградська +2  -3 +10  +15
Чернігівська +2  -3 +10  +15 Полтавська +2  -3 +7  +12
Сумська +2  -3 +6  +11 Дніпропетровська +2  -3 +8  +13
Закарпатська +1  +6 +14  +19 Одеська 0  +5 +10  +15
Рівненська -2  +3 +10  +15 Миколаївська 0  +5 +10  +15
Львівська -2  +3 +10  +15 Херсонська 0  +5 +10  +15
Івано-Франківська -2  +3 +10  +15 Запорізька -1  +4 +9  +14
Волинська -2  +3 +10  +15 Харківська +2  -3 +6  +11
Хмельницька -2  +3 +10  +15 Донецька +2  -3 +6  +11
Чернівецька -2  +3 +10  +15 Луганська +2  -3 +6  +11
Тернопільська -2  +3 +10  +15 Крим +1  +6 +11  +16
Вінницька -2  +3 +10  +15 Київ -1  +1 +12  +14

Укргiдрометцентр

Лакмусовим стане матч 
з фінами

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ШАНСИ-2018. Минулої п’ятниці  національна збірна України з фут-
болу в Загребі поступилася команді Хорватії (0: 1) і опустилася на тре-
тє місце у турнірній таблиці відбірної  групи чемпіонату світу 2018 року.

Результат матчу закономірний, тому що суперник був об’єктивно 
сильнішим — вважають більшість футбольних експертів, які відзна-
чають високу індивідуальну майстерність  хорватської  команди,  зі-
браної з  гравців європейських  топ-клубів.  «Грали команди різних ва-
гових категорій: у нас в основі — дев’ять чоловік з чемпіонату Украї-
ни і два легіонери майже без ігрової практики. Водночас  завдяки гар-
ній організації й  самовіддачі ми не розвалилися, не «попливли», по-
ступилися, однак дуже гідно», — зазначив  зокрема відомий фахівець 
Олександр Іщенко.

Щодо перспектив української команди, то на думку експерта, ви-
значальним для нас стане найближчий матч з фінами на їхньому по-
лі 11 червня. І звісно, будь-яка втрата очок поставить хрест на наших 
сподіваннях кваліфікуватися на світову першість.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко також проана-
лізував матч з командою Хорватії: «Результат негативний, та  з точ-
ки зору гри, яку показала команда, у нас є підстави з оптимізмом ди-
витися вперед. Збірна Хорватії отримала певну перевагу, однак у на-
шій групі ще нічого не вирішено, й ми боротимемося за вихід на чем-
піонат світу». 

Охоронцем музею Франка став кіт Мурлика

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ТУРБОТА. На Вінниччи-
ні з торішнього жовтня пра-
цює пересувний цифровий 
мамограф для виявлення та 
профілактики раку молочної 
залози, придбаний за спри-
яння обласної влади у ме-
жах українсько-американ-
ського благодійного проек-
ту «Незабутня Квітка». Про-
ект приурочено пам’яті аме-
риканської співачки укра-
їнського походження Квіт-
ки Цісик, життя якої обірва-
ла онкологічна хвороба. За 

цей час медичний персонал 
обласного клінічного онко-
логічного диспансеру об-
стежив у сільській місцевос-
ті понад 1700 жінок. Майже 
у третини оглянутих виявле-
но патологію, а в 9 діагнос-
товано рак молочної залози. 
483 особи направили до  он-
кодиспансеру для проведен-
ня подальшого обстеження 
та лікування.

«Проблема раку молоч-
ної залози вкрай актуальна. 
Щороку в області діагносту-
ємо його у понад 550 жінок», 
— повідомив доктор медич-
них наук голова ГО «Асоціа-

ція онкологів Поділля» Воло-
димир Шамрай. 

Під час прес-конференції, 
присвяченої 10-річчю проек-
ту «Незабутня Квітка», депу-
тат обласної ради Людмила 
Станіславенко назвала вели-
кою перемогою те, що жінки 
в області мають змогу безко-
штовно обстежитися. На ча-
сі питання про придбання ще 
одного приладу. Вона щиро 
дякувала засновникові про-
екту за ініціативу, знайом-
ство із творчістю Квітки Ці-
сик, популяризацію україн-
ської мови в Америці й поря-
тунок жінок. 

«Вінниця увійшла в моє 
серце золотими літерами, в 
історію — десятиріччям про-
грами «Незабутня Квітка», 
яка продовжує своє жит-
тя, рятуючи українських  жі-
нок. Приємно, що мамограф 
у професійних руках. Щиро 
вдячний за підтримку й розу-
міння справи голові обласної 
державної адміністрації Ва-
лерієві Коровію», — зазначив 
засновник проекту «Незабут-
ня Квітка» Алекс Гутмахер. 

Цьогоріч проектом перед-
бачено придбати пересувні 
мамографи ще для кількох 
областей.

«Незабутня Квітка» допомагає жінкам

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ПЕРША КНИЖКА. У вас  
бувало так: раптом розумі-
єте, що треба кардиналь-
но все змінювати? У герої-
ні книжки «Жашківські рав-
лики» Аліни ситуація скла-
лася саме така. Одного дня 
вона вирішила змінити своє 
життя повністю, довести 
собі й світові, що вона таки 
чогось варта. Адже можна 
весь час отак чекати щастя 
і клясти обставини, а мож-
на, махнувши рукою на об-

ставини, сісти в літак і по-
летіти, приміром, до  Мек-
сики. У пошуках щастя і но-
вих вражень дівчина облеті-
ла півсвіту, та лише повер-
нувшись додому, в Украї-
ну, нарешті знайшла те, що 
шукала: кохання, вражен-
ня, розчарування і безцін-
ний життєвий досвід. Та хі-
ба  тільки це... Зовсім ви-
падково вона зустріла сіль-
ського хлопця, з яким і ста-
ла щасливою. 

— У книжці я хотіла ска-
зати, що не треба шукати 
заморських принців чи тих, 

хто має столичну прописку, 
адже дуже багато гарних 
хлопців у різних куточках 
України, — розповіла ав-
торка київська літераторка 
Юлія Матту, презентуючи 
книжку в Жашкові на Чер-
кащині. — І навіть якщо це 
хлопець із глибинки, він мо-
же бути ще кращим чолові-
ком, ніж якийсь там принц. 
А чому равлики? Бо напри-
кінці головній героїні хо-
четься равликів, і вона шу-
кає їх у Жашкові.

Юлія повідала своїм жаш-
ківським прихильникам, що 

не збиралася писати книж-
ку. Просто створювала тек-
сти, розважаючи себе і дру-
зів. А потім вони й порадили 
Юлії об’єднати тексти й ви-
дати першу книжку. Відвер-
те спілкування з жашківця-
ми, великий обопільний ін-
терес до літератури пере-
конали авторку: слід продо-
вжувати літературні пошу-
ки, адже вони знаходять у 
серцях читачів гарячий від-
гук. Незабаром письменни-
ця збирається видати но-
ву працю — у ній ітиметься 
про Київ і Карпати.

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

НЕ ЛИС МИКИТА, ТА... Но-
вим директором Львівського 
національного літературно-ме-
моріального музею Івана Фран-
ка на початку березня став Бог-
дан Тихолоз. Він літературозна-
вець, франкознавець, доцент 
Львівського національного уні-
верситету ім. І. Франка. На цю 
посаду було оголошено від-
повідний конкурс, на який пан 
Богдан прийшов із програмою 
«Дім Франка — це живий му-
зей цілого чоловіка». І цей за-
клад він бачить передовсім як 
дім науки, муз, діалогу та ро-
дини. 

Отож новому керівникові ду-
же хочеться, щоб музей був не 
лише меморіальним будинком 
славетного письменника, вче-
ного, громадського та політич-
ного діяча, а й домом, де було 
б затишно, привітно, тепло йо-
го відвідувачам. А таке місце 
пов’язане, звісно, із тваринами. 

Зваживши на це, музей також 
оголосив конкурс, можна ска-
зати, посадовий, щоб знайти 
охоронця — кота.

З різних спогадів, інших дже-
рел відомо, що хатні твари-
ни були у Франковому помеш-
канні. Діти письменника при-
носили додому немічних, зра-
нених пташок, лелека з пере-
ламаним крилом ходив по ха-
ті, жили тут черепаха, собаки. 
Був, каже Богдан Тихолоз, і кіт. 
Рудий, якого Іван Франко ду-
же любив. Тварина сідала йому 
на плечі, вмощувалася на колі-
на, гріла покручені поліартри-
том руки господаря. Іван Яко-
вич рудька називав своєю піч-
кою. Образ письменника, схи-
леного над письмовим столом, 
а на плечі у нього муркає-вор-
коче кіт — дуже рідний, близь-
кий, теплий. Він, переконаний 
пан Богдан, аж ніяк не прини-
жує Франкову геніальність, а 
робить її зрозумілішою.

Безперечно, кота до музею 
могли принести самі праців-

ники. Однак  вирішили вда-
тися (і цього не приховують) 
до промоакції. Як годиться, 
оголосили конкурс на вакан-
сію кота-охоронця, виписа-
ли чимало кваліфікаційних 
вимог до претендентів. Були 
принципові побажання, як-
от мурчик мав бути молодим, 
лагідним, чоловічої статі й 
рудого окрасу, бо саме такий 
жив у будинку Івана Франка. 
«Кандидатів або їхніх офіцій-
них представників людської 
породи» просили зголошу-
ватися в соцмережі чи до му-
зею. Надійшли світлини та ін-
формація про понад 20 ко-
тів-претендентів зі Львова,  
Києва, Харко-
ва, Івано-Фран-
ківська, Жито-
мира. Із цих фо-
тографій обра-
ли трьох лідерів. 
З’ясувалося, що 
два з тієї трій-
ці — один ко-
тик, сфотогра-

фований з різними бантика-
ми. Переможцем став шес-
тимісячний рудик Арчі, який 
виріс у львівських підвалах, 
чотири місяці провів у вете-
ринарній клініці. Тепер Ар-
чі вже має нову кличку — 
Мурлика. Знаємо, що саме 
так називається кіт із Фран-
кової казки «Лис Микита». 
На жаль, як твердить Богдан 
Тихолоз, у тих спогадах про 
Івана Яковича, що до нас ді-
йшли, точних відомостей, як 
кликав свого кота письмен-
ник, не зафіксовано. Можли-
во, це ще вдасться з’ясувати, 
бо франкознавці у пошуках.

Чи є у Жашкові равлики?
ОГОлОшеННя

Втрачений судновий білет  

МС № 018999 на ім’я  

Анциповича Євгена Арсенійовича  

вважати недійсним.

Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області викликає як відповіда-
ча Ісаковича Володимира Семеновича, 12.05.1955 р.н., у судове засідання на 
04.04.2017 року о 09.00 год. по цивільній справі № 500/6412/16-ц за позо-
вом Комунального підприємства «Теплові мережі Ізмаїлтеплокомуненерго» 
до Ісаковича Володимира Семеновича про стягнення сум заборгованості за 
послуги з централізованого опалення та обслуговування внутрішньо-будин-
кових мереж.

Адреса суду: 68600, Одеська область, місто Ізмаїл, вулиця Клушина, 2.
У разі неявки в судове засідання відповідача справу буде розглянуто за  

його відсутністю.

Суддя Н.В. Баннікова

Уточнення. В оголошенні, надруко-
ваному в газеті «Урядовий кур’єр» 
від 24.03.2017 р. №56, про виклик 
до Іванівського райсуду Херсон-
ської обл. Прасолової Марини Сер-
гіївни за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» (голова суду В.І. Крисанова) 
правильно читати: судове засідан-
ня відбудеться 31 березня 2017 року  
о 15 год. 30 хв. та 14 квітня 2017 року 
о 9 год. 00 хв. Інше без змін.

Мурлика вже облюбував для себе «пост» 
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