
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ
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кУРСИ вАЛЮт/БАНківСЬкі МЕтАЛИ  встановлені Національним банком України на 3 квітня 2017 року
USD 2702.1745 EUR 2888.8948 RUB 4.8287 / AU 335529.01 AG 4880.13 PT 257787.45 PD 215093.09

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПАВЛО РОЗЕНКО:          
 «З 1 січня ми вже можемо 

призначати пенсію 
людині без прив’язки 

до її місця проживання, 
тобто оформляти 

людині пенсію в 
будь-якій точці 

країни».
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Уряд визначив реальні пріоритети 
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр презентував трирічний план дій уряду.  
Останнє слово — за парламентаріями

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

У Будинку уряду робочий 
тиждень розпочався із за-

твердження Середньостроково-
го плану дій до 2020 року. Тепер 
черга за рішенням Верховної 

Ради. Цей документ уже пре-
зентували наприкінці минулого 
року. Понад місяць його актив-
но обговорювала громадськість. 
Ще стільки само часу знадоби-
лося експертам для внесення 
додаткових пропозицій. І 3 квіт-
ня Прем’єр-міністр Володимир 

Гройсман із полегшенням зая-
вив, що головні пріоритети ро-
боти КМУ на найближчі три ро-
ки сформовано остаточно.

Презентація розробок не 
надто відрізнялася від їхньо-
го сирого варіанта. У квітні, як 
і в грудні, Прем’єр чітко за-

явив: «Напрацьований доку-
мент — це командна робота 
всього уряду. Він визначає го-
ловні напрями з побудови но-
вої моделі розвитку економіки 
України, яка відрізняється від 
економіки сировинного типу 
і здатна забезпечувати стале 

зростання завдяки ефектив-
ній приватизації, оновленню 
інфраструктури, модерніза-
ції енергетичної системи, про-
веденню пенсійної, земельної, 
судової реформ, а також 
реформи освіти й охорони 
здоров’я». 2

Досягти миру можна 
спільними зусиллями 

ПОЗИЦІЯ. Президент Петро Порошенко провів телефонну 
розмову з Канцлером Федеративної Республіки Німеччина Ан-
гелою Меркель та Президентом Франції Франсуа Олландом. 
Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Петро Поро-
шенко засудив агресію Росії, що триває, і продовження там-
тешніми військовими, а також російськими бойовиками обстрі-
лів зокрема із застосуванням важкого озброєння. І це попри 
оголошення режиму припинення вогню з 1 квітня.

Тому сторони наголосили на необхідності консолідації зусиль за-
для припинення вогню, повідомляє департамент прес-служби АП. 
Петро Порошенко акцентував також на важливості звільнення всіх 
заручників, які перебувають на окупованому Донбасі та в Росії. Лі-
дери України, Німеччини і Франції підтвердили  важливість подаль-
шої роботи у напрямі імплементації мінських домовленостей.

Окрім того, Петро Порошенко подякував Ангелі Меркель та 
Франсуа Олланду за підтримку в запровадженні безвізового ре-
жиму для українців.

8,225 млрд м3³ 
становили на початок місяця запаси 

природного газу в українських 
підземних сховищах, за даними 

компанії «Укртрансгаз»

ЗАЛИШИТИСЯ У ТРЕНДІ. Перезавантаження традиційного 
одеського свята сміху до колишнього рівня не дійшло,  
але ярмаркового розмаїття вистачало 

Гуморина-2017: 
яскраво, дотепно  
і скромно
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ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету 
Міністрів України  
«Деякі питання 
використання захисних 
споруд цивільного захисту»

«Урядовий кур’єр» розповідає 
про двох сільських голів з 
Черкащини, які, спираючись 
на громаду, добиваються 
відчутних змін у житті рідних сіл

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Віце-прем’єр-міністр про істотну модернізацію сервісів 
Пенсійного фонду
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документи
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПовІсТКа ПРо вИКлИК
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Доне-

цької області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2), 
тел. (06262) 3-45-87) знаходиться кримінальне провадження № 
22014220000000166 (справа № 1-кп/243/340/2017) за обвинува-
ченням Фільчак Наталії Василівни за ч. 1 ст. 110 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинувачену 
Фільчак Наталію Василівну, яка зареєстрована за адресою: вул. 
Бульварна, б. 62, м. Слов’янськ Донецької області, у судове засі-
дання, яке відбудеться 10 квітня 2017 року о 09.00 год. у залі су-
дового засідання №11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судо-
ве засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату но-
вого засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід об-
винуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового 
стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК Укра-
їни та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

Повістка про виклик підозрюваного при 
здійсненні судового засідання в порядку 
спеціального судового провадження. Обви-
нувачений Меденцев Павло Анатолійович, 
30.03.1983 р.н., зареєстрований за адресою: 
м. Одеса, Французький бульвар, 22, корп. 1, 
кв. 204, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК 
України викликається в судове засідання, що 
відбудеться 10 квітня 2017 року об 11 годині 
в залі судових засідань № 222 Приморського 
районного суду м. Одеси за адресою: м. Оде-
са, вул. Балківська, 33, для участі в судовому 
засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик суду згідно зі статтею 138 КПК України. 
Наслідки неприбуття обвинуваченого, перед-
бачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя А. В. Дерус

Старобільський районний суд викликає 
Іванова Дениса Олександровича, який меш-
кає за адресою: вул. Жовтнева, буд. 36, смт 
Боково-Платове, м. Антрацит Луганської об-
ласті, як відповідача в судове засідання по 
цивільній справі № 2/431/497/17 за позовом 
Іванової Тетяни Олександрівни до Іванова 
Дениса Олександровича, третя особа: Служ-
ба у справах дітей Ружинської районної дер-
жавної адміністрації, про надання дозволу на 
тимчасовий виїзд дитини за кордон без згоди 
батька, яке відбудеться 11 квітня 2017 року о 
09 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, м. Старобільськ, вул. Ми-
ру, 38-«а».

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

Суддя О. М. Березка

Краснолиманським міським судом 
Донецької області (84406, м. Лиман, 
вул. Незалежності, 13) розглядається 
цивільна справа № 236/668/17 за по-
зовом Кіцена Сергія Валерійовича до 
Кіцен Ольги Ігорівни про розірвання 
шлюбу.

Відповідачка Кіцен Ольга Ігорівна ви-
кликається до каб. № 12 суду на 6 квіт-
ня 2017 року о 08 годині 50 хвилин, для 
участі в розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати 
свої заперечення щодо позову та дока-
зи. У разі неявки відповідачки, справа 
буде розглянута в її відсутність за наяв-
ними доказами.

Суддя Саржевська І. В.

Дзержинський міський суд Донецької 
області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 
4) розглядає дві цивільні справи призна-
чені до розгляду на 07.04.2017 року та од-
ну на 12.04.2017 року за позовами ПАТ КБ 
«Правекс-Банк» до Биценко Олени Федорів-
ни про стягнення заборгованості.

Відповідачка Биценко Олена Федорівна 
(зареєстрована за адресою: 83493, м. До-
нецьк, м. Моспине, вул. Сонячна, 36), викли-
кається на 7 квітня 2017 року об 11.00 год. 
до суду, каб. № 9, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачці пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випад-
ку неприбуття, відповідачка повинна повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справи 
будуть розглянуті в її відсутність.

Суддя М. М. Скиба

Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Боржник
____________________________

(найменування теплопостачальної та/або 
____________________________

теплогенеруючої організації)
____________________________

(юридична адреса)
____________________________

(код згідно з ЄДРПОУ)
____________________________

(номер поточного рахунка)
____________________________

(найменування установи банку, МФО)
___________________       _________________   
(підпис уповноваженої       (ініціали та прізвище)
              особи)

МП (у разі наявності печатки)

Кредитор
____________________________

(найменування суб’єкта господарювання, 
____________________________

який є постачальником природного газу)
____________________________

(юридична адреса)
____________________________

(код згідно з ЄДРПОУ)
____________________________

(номер поточного рахунка)
____________________________

(найменування установи банку, МФО)
    ___________________       _________________   
    (підпис уповноваженої       (ініціали та прізвище)
                 особи)

МП (у разі наявності печатки)
Договір погоджено з:

____________________________
(найменування посади уповноваженої  

особи державного органу, підприємства,  
установи, організації або органу місцевого  

самоврядування)

МП (у разі наявності печатки)

___________  
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

 
Додаток 

до Типового договору 

ГРаФІК  
погашення заборгованості за спожитий природний газ, використаний  

для виробництва теплової та електричної енергії, надання послуг з опалення 
та постачання гарячої води, що виникла станом на 1 липня 2016 р.  

та не погашена до 31 грудня 2016 року
(тис. гривень)

Рік
Місяць

січень лютий
бере-
зень

кві-
тень

тра-
вень

чер-
вень

ли-
пень

сер-
пень

вере-
сень

жов-
тень

листо-
пад

гру-
день

Загальна сума заборгованості, що підлягає реструктуризації відповід-
но до договору про реструктуризацію заборгованості за спожиту електрич-
ну енергію від ___ _________ 20___ р. № ________, становить ________  
                      (цифрами)

(______________________________________________________) гривень.
                       (словами)

Боржник
_______________________________

(найменування теплопостачальної та/або тепло-
генеруючої організації)

________________  ______________
(підпис уповноваженої    (ініціали та прізвище)
            особи)

МП (у разі наявності печатки)

Кредитор
______________________________

(найменування суб’єкта господарювання,  
який є постачальником природного газу)

   ________________  ______________
     (підпис уповноваженої    (ініціали та прізвище)
                    особи)

МП (у разі наявності печатки)

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 10 березня 2017 р. № 184 
Київ

Про внесення змін у додатки до Порядку  
здійснення державного контролю  

за міжнародними передачами товарів 
подвійного використання

Кабінет Міністрів України ПосТановляє: 
Внести у додатки до Порядку здійснення державного контролю за міжна-

родними передачами товарів подвійного використання, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. № 86 (Офіційний вісник 
України, 2004 р., № 4, ст. 167; 2009 р., № 55, ст. 1898; 2010 р., № 76, ст. 2691; 
2012 р., № 26, ст. 991, № 58, ст. 2335; 2013 р., № 85, ст. 3149), зміни, що до-
даються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 березня 2017 р. № 184

ЗМІнИ, 
що вносяться у додатки до Порядку здійснення державного  
контролю за міжнародними передачами товарів подвійного  

використання
1. У додатку 1:
1) у другому реченні пункту 2 «Загальні примітки» слово «Основною» замі-

нити словом «Єдиною»;
2) у розділі 1:
позиції «1.А.1.b», «1.А.1.с», «1.С.6.а», «1.С.8.b» та «1.С.9.а» виключити;
у позиції «1.C.10.d.1.b» цифри і букви «1.C.8.b» замінити цифрами і буква-

ми «1.C.8.d»;
у позиції «1.E.1.*» цифри і букви «1.A.1.b, 1.А.1.с,» виключити;
позицію «1.Е.2.d» виключити;
3) у додатку до позиції «1.А.8» розділу 1 «Список вибухових речовин» під-

пункт «g» пункту 32 та пункт 34 виключити;
4) у розділі 2 позицію «2.А.1.b» та примітку до неї виключити;
5) у розділі 3:
позицію «3.А.1.а.4» виключити;
позиції «3.А.2.а.1» — «3.А.2.а.3» та примітки до них виключити;
позиції «3.А.2.а.4», «3.A.2.b» та примітку до неї виключити;

позиції «3.A.2.d.3.a», «3.В.1.с», «3.В.1.d» та «3.С.2.с» виключити;
у пункті 2 примітки до позиції «3.E.1» цифри і букви «3.A.1.a.3 — 3.A.1.a.12» 

замінити цифрами і буквами «3.A.1.a.3, 3.А.1.а.5 — 3.A.1.a.12»;
6) у розділі 4:
позицію «4.А.1.b**», виноску «**» та примітку до неї виключити;
позицію «4.А.3.а» та примітку до неї виключити;
позиції «4.D.2», «4.D.3» та примітку до неї виключити;
примітку до позиції «4.Е.1.а» виключити;
7) у розділі 5:
у частині першій «Зв’язок»:
позицію «5.А.1.f» викласти в такій редакції:

Номер  
позиції

Найменування та опис товарів  
за відповідними групами

Код товару 
згідно  

з УКТЗЕД
«f) обладнання для перехоплення мобільно-
го зв’язку або створення йому перешкод, мо-
ніторингове обладнання до нього, як наведено 
нижче, а також спеціально призначені компо-
ненти до нього:
1) обладнання для перехоплення, призначене 
для зняття голосової інформації або даних, що 
передаються по радіоефіру;
2) обладнання для перехоплення, яке не зазна-
чене у позиції 5.A.1.f.1, призначене для одер-
жання ідентифікаційних даних пристрою клієн-
та або абонента (наприклад, міжнародний іден-
тифікатор абонента мобільного зв’язку (IMSI), 
тимчасовий міжнародний ідентифікатор або-
нента мобільного зв’язку (TIMSI) або міжна-
родний ідентифікатор мобільного обладнання 
(IMEI), оповіщувальних або інших метаданих, 
що передаються по радіоефіру;
3) обладнання для створення перешкод, спеці-
ально призначене або модифіковане для умис-
ного та вибіркового перешкоджання, недопу-
щення використання, придушення, погіршен-
ня якості або блокування послуг мобільно-
го зв’язку та виконання будь-чого з наведено-
го нижче:
а) імітація функцій обладнання для мереж раді-
одоступу (RAN); 
b) визначення та використання спеціальних ха-
рактеристик протоколу мобільного зв’язку, що 
застосовується (наприклад, GSM); або
с) використання спеціальних характеристик 
протоколу мобільного зв’язку, що застосову-
ється (наприклад, GSM);
4) обладнання моніторингу радіочастот, при-
значене або модифіковане для визначення ро-
боти виробів, зазначених у позиціях 5.A.1.f.1, 
5.A.1.f.2 або 5.A.1.f.3.

Примітка. Згідно з позиціями 5.A.1.f.1 та 5.A.1.f.2 контролю не підлягає 
будь-що з наведеного нижче:
а) обладнання, спеціально призначене для перехоплення  
аналогових приватних мобільних радіостанцій (PMR)  
стандартів IEEE 802.11 WLAN;
b) обладнання, призначене для операторів мереж  
мобільного зв’язку; або
c) обладнання, призначене для «розроблення» або  
«виробництва» обладнання або систем мобільного зв’язку.

Особлива 
примітка 1.

Також дивись список товарів військового призначення,  
міжнародні передачі яких підлягають державному контролю 
(постанова Кабінету Міністрів України  
від 20 листопада 2003 р. № 1807).»;

позицію «5.А.1» доповнити такою позицією:

Номер  
позиції

Найменування та опис товарів  
за відповідними групами

Код товару 
згідно  

з УКТЗЕД
«i) cистеми або обладнання радіотехнічної роз-
відки в IP-мережі та спеціально призначе-
ні компоненти для них, що мають усі наведені 
нижче характеристики:
1) виконують усе з наведеного нижче в  
IP-мережі операторського класу (наприклад, 
IP-магістраль національного класу):
а) аналіз на прикладному рівні (наприклад, «Рі-
вень 7. Моделі взаємодії відкритих систем (ISO/
IEC 7498-1)»);
b) зняття відібраних метаданих та змісту до-
датка (наприклад, голосу, відео, повідомлень, 
вкладених файлів); та
с) індексація знятих даних; та
2) є спеціально призначеними виконувати усе з 
наведеного нижче:
а) здійснювати пошук на основі заданих кри-
теріїв; та
b) відображати мережі зв’язків особи або гру-
пи осіб.

Примітка. Згідно з позицією 5.A.1.i контролю не підлягають системи або 
обладнання, спеціально призначені для будь-чого  
з наведеного нижче:
а) маркетингових цілей;
b) якості послуг мережі; або
с) якості сприйняття.

Технічна 
примітка.

Критерії — дані або блок даних, пов’язаних з особою  
(наприклад, прізвище, ім’я, електронна пошта, адреса, номер 
телефону або приналежність до групи).».

позицію «5.В.1.b.1» та технічну примітку до неї виключити;

позиції «5.B.1.b.2.b», «5.В.1.b.3», «5.В.1.b.5», «5.D.1.b», «5.D.1.d.1» та тех-
нічну примітку до неї виключити;

позиції «5.D.1.d.3», «5.Е.1.с.2.b» та «5.Е.1.с.5» виключити;
у частині 3 «Спеціальні технічні засоби»:
позиції «5.А.3.а», «5.А.3.b», «5.А.3.d.1» — «5.А.3.d.4», «5.А.3.d.6» та техніч-

ну примітку до неї виключити;
позиції «5.А.3.f» та «5.А.3.g» виключити;
у виносках «**» слова «та СЗРУ» виключити;
8) у розділі 6:
позиції «6.А.4.d.4», «6.A.8.l.2», «6.A.8.l.3», «6.С.5.b» та «6.D.3.h.1.a» виклю-

чити;
позицію «6.А.5» доповнити такою позицією:

Номер  
позиції

Найменування та опис товарів  
за відповідними групами

Код товару 
згідно  

з УКТЗЕД
«g) лазерне акустичне обладнання для вияв-
лення, що має усі з наведених нижче характе-
ристик:
1) вихідна потужність «лазера», що працює у 
безперервному режимі, яка дорівнює або біль-
ше 20 мВт;
2) стабільність частоти «лазера», що дорівнює 
або краще (менше) ніж 10 МГц;
3) довжина хвилі «лазера», що дорівнює або 
більше 1000 нм, але не більше ніж 2000 нм;
4) роздільна здатність оптичної системи краще 
(менше) ніж 1 нм; та
5) відношення оптичного сигналу до шуму, що 
дорівнює або більше 103.

Технічна 
примітка.

Лазерне акустичне обладнання для виявлення інколи  
називають «лазерний» мікрофон або мікрофон виявлення  
потоку частинок.»;

9) у розділі 7 позиції «7.D.3.c», «7.D.3.d.5», «7.Е.4.а.1», «7.Е.4.а.4», 
«7.Е.4.b.2», «7.Е.4.b.6» та особливу примітку до неї виключити;

10) у розділі 8:
позиції «8.A.1.f» — «8.A.1.h», «8.A.1.i» та технічну примітку до неї виклю-

чити;
позицію «8.А.2.е» виключити;
позицію «8.A.2.f» викласти в такій редакції:

Номер  
позиції

Найменування та опис товарів  
за відповідними групами

Код товару 
згідно  

з УКТЗЕД
«f) не використовується:
1) не використовується;

Особлива 
примітка.

Стосовно електронних систем спостереження, спеціально при-
значених або модифікованих для підводного використання, що 
містять електронно-оптичні підсилювачі яскравості, які підляга-
ють контролю згідно з позиціями 6.A.2.a.2.а або 6.A.2.a.2.b, ди-
вись позицію 6.А.3.b.3.
2) не використовується;

Особлива 
примітка.

Стосовно електронних систем спостереження, спеціально при-
значених або модифікованих для підводного використання, що 
містять «ґратки фокальної площини», які підлягають контролю 
згідно з позицією 6.A.2.a.3.g, дивись позицію 6.А.3.b.4.c.»;

позиції «8.A.2.k» — «8.A.2.n» та «8.А.2.о.1» виключити;
11) у розділі 9 позиції «9.А.12.b.1», «9.А.12.b.2», «9.D.4.d» та примітку до 

неї виключити;
12) у додатку 1. «Чутливі» товари:
у частині першій розділу 5 позицію «5.D.1.b» виключити;
у розділі 6 позицію «6.A.8.l.3» виключити;
у розділі 7 позицію «7.D.3.c» виключити;
13) у додатку 1.2. «Дуже чутливі» товари позицію «6.A.8.l.3» виключити.
2. У другому реченні пункту 2 розділу I «Загальні примітки» додатка 2 слово 

«Основною» замінити словом «Єдиною».
3. У другому реченні пункту 2 позиції «Загальні примітки» додатка 3 слово 

«Основною» замінити словом «Єдиною».
4. У другому реченні абзацу п’ятого пункту 1 «Загальні примітки» додатка 5 

слово «Основною» замінити словом «Єдиною».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 29 березня 2017 р. № 212 
Київ

Про внесення змін до пункту 7  
Порядку проведення безоплатного 

поховання померлих (загиблих) осіб,  
які мають особливі заслуги та особливі 
трудові заслуги перед Батьківщиною, 
учасників бойових дій і інвалідів війни

Кабінет Міністрів України ПосТановляє:
Внести зміни до пункту 7 Порядку проведення безоплатного поховання по-

мерлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслу-
ги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни, затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1445 (Офі-
ційний вісник України, 2004 р., № 43, ст. 2842; 2009 р., № 89, ст. 3016), виклав-
ши його в такій редакції:

«7. Витрати на проведення безоплатного поховання осіб, які мають особли-
ві заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, здійснюються за 
рахунок коштів державного бюджету, передбачених Мінсоцполітики за відпо-
відною бюджетною програмою, на підставі договору-замовлення про організа-
цію та проведення поховання, укладеного виконавцем волевиявлення або осо-
бою, яка зобов’язалася поховати померлого, з ритуальною службою чи сіль-
ським головою, шляхом перерахування коштів на рахунок виконавців ритуаль-
них послуг.».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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оголошення

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

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Кличнікова Володимира 
Миколайовича як обвинуваченого на 09 год. 00 хв., 10.04.2017 року у спра-
ві за обвинуваченням Кличнікова Володимира Миколайовича, 24.08.1964 ро-
ку народження, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону України № 1183-VII від 
08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України») за адре-
сою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 40.

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

Суддя Бірса О. В.

Значківський Леонід Іванович, 13.01.1979 року народження, зареєстрований за 
адресою: Вінницька область, Тростянецький район, с. Северинівка, вул. Централь-
на, 47а, викликається до Тростянецького районного суду Вінницької області як 
відповідач по цивільній справі за позовом Значківської Вікторії Василівни до Зна-
чківського Леоніда Івановича, третя особа: Орган опіки та піклування Тростянець-
кої районної державної адміністрації Вінницької області про позбавлення батьків-
ських прав. Судове засідання відбудеться 14 квітня 2017 року об 11.00 год. в при-
міщенні суду за адресою: Вінницька область, Тростянецький район, смт Тростя-
нець, вул. Соборна, 21. У разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено на 
підставі наявних у ній даних чи доказів.

21 лютого 2017 року Краснокутським районним судом Харківської облас-
ті було ухвалено заочне рішення по цивільній справі №627/1619/16-ц за по-
зовом Краснокутської районної державної адміністрації Харківської облас-
ті в інтересах малолітнього Сендецького Богдана Сергійовича до Сендець-
кої Олени Сергіївни, третя особа: служба у справах дітей Краснокутської ра-
йонної державної адміністрації Харківської області про позбавлення батьків-
ських прав та стягнення аліментів, згідно якого позовні вимоги задоволені.

Копію заочного рішення Краснокутського районного суду можна отрима-
ти в канцелярії суду за адресою: вул. Охтирська, 15, смт Краснокутськ, Хар-
ківська область. 

Суддя В. А. Каліберда

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля 
Донецької області, вул. Банкова, 39А) розглядає цивільну справу №227/852/17 за 
позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до Ференца Євгена Ярославовича та Ференц Ма-
рини Олексіївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі: Ференц Євген Ярославович, місце реєстрації: 86704, Донецька об-
ласть, м. Харцизьк, вул. Постишева, 212; Ференц Марина Олексіївна, місце реє-
страції: 86704, Донецька область, м. Харцизьк, мкр-н Юбілейний, 24/40; викли-
каються на 19 квітня 2017 року о 10.00 годині до Добропільського міськрайон-
ного суду, кабінет № 7, для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної спра-
ви пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі на-
явні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідачів, необхідно повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у їхню відсутність на 
підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Тимофєєва Г. Л.

Томашпільський районний суд Вінницької області викликає Хитрич Надію Ва-
силівну, останнє відоме місце проживання: с. Стіна Томашпільського району Ві-
нницької області, Хитрича Володимира Григоровича, останнє відоме місце про-
живання: с. Стіна Томашпільського району Вінницької області, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 10 квітня 2017 року об 11.00 годині в Томашпільському район-
ному суді Вінницької області за адресою: вул. І. Гаврилюка, 57, смт Томашпіль, 
Вінницька область. Справа за позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний банк «Правекс-Банк» до Хитрич Надії Василівни, Хитрича Володимира 
Григоровича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Головуючий 
суддя Скаковська І. В. Хитрич Надія Василівна та Хитрич Володимир Григорович 
викликаються в судове засідання як відповідачі. Явка до суду обов’язкова. У ви-
падку неявки до суду справа буде розглянута без участі відповідачів.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, Донецька обл.,  
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну справу проваджен-
ня № 2/229/371/2017, ЄУН 229/249/17 за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «ЮНІОН СТАНДАРТ БАНК» до Страхова Сергія Олек-
сандровича про стягнення заборгованості.

Відповідач у справі Страхов Сергій Олександрович, 30 травня 1981 
року народження (останнє місце проживання: Донецька обл., Ясинуват-
ський район, с. Нетайлове, вул. Чкалова, буд. 6, кв. 6), викликається на 
10 квітня 2017 року на 10 годину 20 хвилин до суду для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та 
докази. В разі неявки відповідача справа буде розглянута у його від-
сутності.

Суддя Є. В. Петров

Розівський районний суд Запорізької області (70300, Запорізька область, 
смт Розівка, вул. Новобудови, 23) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ 
КБ «ПриватБанк» до Черняка Олексія Івановича про стягнення заборгова-
ності.

Відповідач по справі № 327/252/16-ц Черняк Олексій Іванович, 23 вересня 
1954 року народження, викликається до суду на 11 год. 00 хв. 13 квітня 2017 
року для участі у розгляді справи по суті.

Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України, з опублікуванням оголошення про 
виклик відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення проти позову та докази 
на їх підтвердження. У випадку неявки відповідача в судове засідання та не-
повідомлення суду про поважну причину неявки позов буде розглянутий за 
його відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя Кущ Т. М.

Сватівський районний суд Луганської області викликає Суліменка Ва-
дима Вікторовича, Суліменко Ірину Миколаївну, як відповідачів у ци-
вільній справі № 426/600/17 за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Правекс — банк» до Суліменка Вадима Ві-
кторовича, Суліменко Ірини Миколаївни про стягнення боргу за кредит-
ним договором в судове засідання, яке відбудеться 18 квітня 2017 року 
о 09.30 год. у приміщенні суду за адресою: Луганська обл., м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд проведе розгляд спра-
ви без участі відповідачів.

Суддя С. М. Скрипник

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду Київської області перебу-
ває цивільна справа за позовом керівника Бориспільської місцевої прокуратури в 
інтересах держави в особі ГУ Держгеокадастру в Київській області до Бориспіль-
ської РДА Київської області, Богдан Олега Володимировича, Каламурда Ігоря Єв-
геновича, Стельмаха Олександра Сергійовича, 3-тя особа: Служба автомобільних 
доріг у Київській області, про визнання недійсним розпорядження та державних 
актів на право власності на земельні ділянки. Розгляд вищезазначеної справи від-
будеться об 11.30 год. 14 квітня 2017р. за адресою: м. Бориспіль, вул. Героїв Не-
бесної Сотні, 10, каб. №6. У зв’язку з розглядом даної справи суд викликає в су-
дове засідання на вищевказаний час відповідача — Стельмаха Олександра Сергі-
йовича, 11.09.1987 р.н.

Одночасно повідомляємо, що у випадку неявки відповідача в судове засідан-
ня на вищевказаний час, справа буде розглянута у його відсутність на підставі до-
казів, наданих позивачем.

Суддя Журавський В. В.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідомляє Родо-

ная Ніні Василівні, мешканці міста Кадіївки (Стаханова) Луганської об-

ласті, про ухвалення заочного рішення від 28 жовтня 2016 року по спра-

ві № 428/9827/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення забор-

гованості.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за 

письмовою заявою відповідача, яку може бути подано протягом десяти 

днів з дня отримання його копії.

Суддя І. О. Юзефович

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, 
вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Держав-
ний ощадний банк України» до Малюкіної Світлани Михайлівни про 
стягнення заборгованості. Відповідачка по справі: Малюкіна Світлана 
Михайлівна (зареєстрована за адресою: 83080, м. Донецьк, вул. Саха-
лінська, 29), викликається на 10 квітня 2017 року об 11.30 год. до суду, 
каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. Г. Геря

Повістка про виклик до суду обвинуваченого 
Дерменжи Валерія Костянтиновича, 18.06.1976 р.н., зареєстровано-

го за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, с. Камянка, вул. 
Калинина, 127, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України для участі 
в судовому засіданні з розгляду кримінального провадження в поряд-
ку спеціального судового провадження стовно Дерменжи В. К., обвину-
ваченого у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке 
відбудеться 11 квітня 2017 року о 15 годині за адресою: м. Одеса, вул. 
Балківська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, зал судових засі-
дань №229. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі 
статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого, перед-
бачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя В. М. Коваленко

Старобільський районий суд Луганської області 
викликає Чернявського Юрія Івановича, який прожи-
ває за адресою: кв. Сазонова, буд. 4, кв. 133, Жов-
тневий район, м. Луганськ, як відповідача у судове 
засідання по цивільній справі № 431/645/17, прова-
дження № 2/431/392/17, за позовом Управління со-
ціального захисту населення Старобільської РДА 
до Чернявського Ю. І. про повернення протиправно 
отриманої щомісячної допомоги особам, які перемі-
щуються з тимчасово окупованої території, яке від-
будеться 18 квітня 2017 року о 09.00 годині в примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, м. Старо-
більськ, вул. Миру, 38а.

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

Суддя О. В. Ткач

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка, Донецької обл., пр. 
Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Володіної Т. М. про 
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачка у справі № 233/98/17 Володіна Тама-
ра Миколаївна, 12.03.1965 р.н., останнє відоме місце 
реєстрації якої: с. Миколайпілля, Костянтинівсько-
го району, Донецької області, вул. Гагаріна, буд. 13, 
кв. 2 викликається до суду на 12 квітня 2017 року о 
08.10 годині, каб. № 15, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідачка повинна повідомній суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя О. С. Малінов

Ухвалою Куйбишевського районного суду Запорізь-
кої області від 21.03.2017 року у справі № 319/7/17 по-
становлено здійснювати спеціальне судове проваджен-
ня у кримінальному провадженні за обвинуваченням По-
рохні В. М. у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-
3 КК України.

Суддя Куйбишевського районного суду Запорізь-
кої області Валігурський Г. Ю. викликає Порохню Воло-
димира Павловича, який народився 13.11.1978 року у  
м. Сніжне Донецької області, зареєстрований за адре-
сою: вул. Чапека, 12, кв. 25, м. Сніжне, Донецької облас-
ті, до Куйбишевського районного суду Запорізької об-
ласті, який розташований за адресою: 71001, Запорізь-
ка область, смт Більмак, вул. Центральна, 26а (тел. 06147 
21358) в якості обвинуваченого для участі у підготовчо-
му судовому розгляді кримінального провадження вне-
сеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№ 22016050000000206 від 29 вересня 2016 року, що від-
будеться о 09.00 год. 11 квітня 2017 року в залі засідань 
Куйбишевського районного суду Запорізької області.

Відповідно до ст. 138 КПК України поважними причи-
нами неприбуття особи на виклик є:

1) затримання, тримання під вартою або відбування 
покарання;

2) обмеження свободи пересування внаслідок дії за-
кону або судового рішення;

3) обставини непереборної сили (епідемії, військові 
події, стихійні лиха або інші подібні обставини);

4) відсутність особи у місці проживання протягом три-
валого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;

5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони 
здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови 
неможливості тимчасово залишити цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших 
близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють 

з’явлення особи на виклик.
Особа, що викликається, зобов’язана заздалегідь по-

відомити про неможливість з’явлення на виклик суду.

Ухвалою Куйбишевського районного суду Запорізь-
кої області від 20.03.2017 року в справі № 319/85/17 по-
становлено здійснювати спеціальне судове проваджен-
ня у кримінальному провадженні за обвинуваченням  
Хілухи В. П. у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 409, 
ч. 1 ст.111, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Куйбишевського районного суду Запорізь-
кої області Валігурський Г. Ю. викликає Хілуху Валерія 
Павловича, який народився 19.01.1991 року в с. Клу-
бочин Ківерцівського району Волинської області, заре-
єстрованого за адресою: вул. Ціолковського, 48, м. Кі-
верці Волинської області, до Куйбишевського районно-
го суду Запорізької області, який розташований за адре-
сою: 71001, Запорізька область, смт Більмак, вул. Цен-
тральна, 26а (тел. 06147 21358) в якості обвинувачено-
го для участі у підготовчому судовому розгляді кримі-
нального провадження № 42016000000001767 від 7 лип-
ня 2016 року, що відбудеться о 10.00 год. 12 квітня 2017 
року в залі засідань Куйбишевського районного суду За-
порізької області.

Відповідно до ст. 138 КПК України поважними причи-
нами неприбуття особи на виклик є:

1) затримання, тримання під вартою або відбування 
покарання;

2) обмеження свободи пересування внаслідок дії за-
кону або судового рішення;

3) обставини непереборної сили (епідемії, військові 
події, стихійні лиха або інші подібні обставини);

4) відсутність особи у місці проживання протягом три-
валого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;

5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони 
здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови 
неможливості тимчасово залишити цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших 
близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик:
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють 

з’явлення особи на виклик.
Особа, що викликається, зобов’язана заздалегідь по-

відомити про неможливість з’явлення на виклик суду.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає 
Ященка Олександра Володимировича, Ященко Ганну Олексан-
дрівну в судове засідання як відповідачів у справі № 319/163/17 
за позовом AT «Державний ощадний банк України» в особі фі-
лії — Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться о 15 
год. 00 хв. 12.04.2017 р. у приміщенні суду за адресою: вул. Цен-
тральна, 26а, смт Більмак, Більмацький район, Запорізька об-
ласть, 71001. Відповідачам пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У разі неявки відповідачів у судове за-
сідання, справа згідно з вимогами ЦПК України може бути роз-
глянута за їхньої відсутності. Відповідачі у випадку неявки в су-
дове засідання зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

Суддя В. М. Ходько

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає 
Татаринцева Геннадія Анатолійовича в судове засідання як відпо-
відача у справі № 319/165/17 за позовом AT «Державний ощад-
ний банк України» в особі філії — Донецьке обласне управління 
AT «Ощадбанк» про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, яке відбудеться о 15 год. 20 хв. 12.04.2017 р. у примі-
щенні суду за адресою: вул. Центральна, 26а, смт Більмак, Біль-
мацький район, Запорізька область, 71001. Відповідачу пропону-
ється надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі не-
явки відповідача в судове засідання, справа згідно з вимогами 
ЦПК України може бути розглянута за його відсутності. Відпові-
дач у випадку неявки в судове засідання зобов’язаний повідоми-
ти суд про причини неявки.

Суддя В. М. Ходько

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає 
Хижняка Олександра Сергійовича, Денисова Олексія Анатолійо-
вича, Розстригу Василя Івановича в судове засідання як відпові-
дачів у справі № 319/164/17 за позовом AT «Державний ощад-
ний банк України» в особі філії — Донецьке обласне управління 
AT «Ощадбанк» про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, яке відбудеться о 15 год. 10 хв. 12.04.2017 р. у примі-
щенні суду за адресою: вул. Центральна, 26а, смт Більмак, Біль-
мацький район, Запорізька область, 71001. Відповідачам пропо-
нується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі 
неявки відповідачів у судове засідання, справа згідно з вимогами 
ЦПК України може бути розглянута за їхньої відсутності. Відпові-
дачі у випадку неявки в судове засідання зобов’язані повідомити 
суд про причини неявки. 

Суддя В. М. Ходько

Спадкоємцю Степаненко Лілії Леонідівни, 08.01.1969 

р.н., необхідно з’явитися до приватного нотаріуса ХМНО 

Харченко Л. Л. за адресою: 61121, м. Харків, пр. Трак-

торобудівників, 142, кв. 219 для оформлення спадщини.

Загублено свідоцтво про реєстрацію машини: трактора «Бєла-
русь-920», 2014 року випуску, реєстраційний №15625 АХ, видане в 
березні 2015 р.

Власник – Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН.
Втрачений технічний талон трактора Т16 1986 року випуску,   

№ ХА 2364, виданий в 1993 році.
Власник – Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідо-
мляє, що 10 листопада 2016 року ухвалено заочне рішен-
ня по цивільній справі № 428/10054/16-ц за позовом Губен-
ко Наталії Олександрівни до Губенка Віталія Миколайовича 
про розірвання шлюбу.

Суддя І. О. Юзефович

Вважати недійсним 
кваліфікаційний сертифікат інженера-
проектувальника № АР 008571 51-ІП 

від 31.08.2013 р. Багуніна Геннадія Олександровича 
у зв’язку з втратою.

Новоархангельський районний суд Кіровоградської облас-
ті викликає Рябошапко Ольгу Миколаївну, останнє відоме міс-
це проживання якої: с. Торговиця Новоархангельського райо-
ну Кіровоградської області, вул. Степова, 29, як відповідачку у 
судове засідання у цивільній справі № 394/847/16-ц за позо-
вом ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повер-
нення боргів» до Рябошапко Ольги Миколаївни про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором, що відбудеть-
ся 10 квітня 2017 року о 10 годині 00 хвилин в приміщенні 
суду за адресою: смт Новоархангельськ, Кіровоградська об-
ласть, вул. Слави, 26.

У разі неявки на вказане судове засідання суд розгляда-
тиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. П. Партоліна

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,  
м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд цивільної справи 
за позовом Публічне акціонерне товариство комерційний банк 
«Приват Банк» до Ткаченка Дмитра Миколайовича про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі — Ткаченко Дмитро Миколайович, про-
живає за адресою: 84560, Донецька область, Бахмутський район, 
с. Володимирівка, вул. Нова, 13, викликається в судове засідан-
ня призначене на 14 год. 00 хв. 06.04.2017 р., до суду каб. № 213, 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на позов 
та відповідні докази. У випадку неможливості прибуття, відпові-
дач повинен повідомити суд про причини неявки. За інших обста-
вин розгляд справи відбудеться у його відсутності.

Суддя Чопик О. П.

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоград-
ської області викликає в судове засідання, призначе-
не на 31 травня 2017 р. на 08.30 год., Федченка Воло-
димира Валерійовича, 19 червня 1987 року народження, 
як відповідача у справі № 398/3556/16-ц (провадження  
№ 2/398/691/17) за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до 
Федченка Володимира Валерійовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Останнє відоме 
місце проживання: м. Олександрія Кіровоградської об-
ласті, вул. Пугачова, 23.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Олексан-
дрійського міськрайонного суду за адресою: м. Олексан-
дрія Кіровоградської області, вул. Першотравнева, 30.

Суддя Т. А. Бугайченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом ТОВ Фінансова компанія 
«Довіра та Гарантія» до Родіонова Володимира Анатолійови-
ча про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Відповідач по справі: Родіонов Володимир Анатолійович, 
який зареєстрований: м. Єнакієво вул. Вільямса, буд. 24, кв. 
86, Донецька область, викликається до суду (Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212), для участі в розгля-
ді справи по суті на 08.00 годину 20 квітня 2017 року.

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 Харченко О. П.
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оголошення
Токмацький районний суд Запорізької області ви-

кликає в судове засідання Матузок Зінаїду Михайлівну 
як відповідачку по цивільній справі № 328/699/17-ц за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії Доне-
цького обласного управління АТ «Ощадбанк» до Ма-
тузок Зінаїди Михайлівни про стягнення заборгова-
ності.

Судове засідання відбудеться 24.04.2017 року о 13 
годині 20 хвилин в приміщенні Токмацького район-
ного суду Запорізької області за адресою: Запорізь-
ка область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Курдюков В.М.

Вугледарський міський суд Донецької області 
(85670, м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає 
цивільну справу за позовом Публічного акціонерно-
го товариства Комерційного Банку «Приват Банк» до 
Кочергіної Віти Віталіївни про стягнення заборгова-
ності. Відповідачка по справі: Кочергіна Віта Віталіїв-
на, 21.10.1971 року народження. Справу призначено 
до розгляду на 09.15 годин 12.04.2017 року. Відпо-
відачці пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка 
повинна повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Луньова О.Г.

Таращанський районний суд Київської області по-
відомляє громадянина Марченка Максима Олексан-
дровича, що він викликається в судове засідання як 
відповідач в справі за позовом Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Фора» до Марченка Максима 
Олександровича про відшкодування шкоди. Судове 
засідання відбудеться 12 квітня 2017 року о 10 год. 
00 хв. в залі суду за адресою: м. Тараща, Київської 
області, вул. В. Сікевича, 75. В разі неявки, справа бу-
де розглянута без вашої участі.

Суддя Василенко О.М.

Вугледарський міський суд Донецької області 
(85670, м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає 
цивільну справу за позовом Публічного акціонерно-
го товариства Комерційного Банку «Приват Банк» до 
Породіна Вячеслава Володимировича про стягнен-
ня заборгованості. Відповідач по справі: Породін Вя-
чеслав Володимирович, 05.02.1979 року народжен-
ня. Справу призначено до розгляду на 09.30 годин 
12.04.2017 року. Відповідачеві пропонується надати 
свої заперечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття відповідач повинен повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута у йо-
го відсутність.

Суддя Луньова О.Г.

Котовський міськрайонний суд Одеської облас-
ті по цивільній справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційний банк «Приватбанк» 
до Бєлєнікіної (Казимир) Лілії Олегівни про стягнен-
ня заборгованості, викликає до суду як відповідача 
Бєлєнікіної (Казимир) Лілії Олегівни.

Судове засідання відбудеться 29 серпня 2017 ро-
ку об 11 годин 30 хв. в приміщенні Котовського місь-
крайсуду за адресою: 66300, Одеська область, м. По-
дільськ, вул. Соборна, 92.

У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута за відсутності відповідача Бєлєнікіної (Кази-
мир) Лілії Олегівни.

Суддя В.П. Нікітішин

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, 
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивіль-
ну справу № 2/229/325/2017 за позовом Публічного 
акціонерного товариства «ЕНЕРГОБАНК» до Ткачо-
вої Яни Олександрівни про стягнення заборгованос-
ті. Відповідачка у справі Ткачова Яна Олександрівна, 
(останнє місце проживання: Донецька обл., м. Яси-
нувата, вул. Октябрьська, буд. 163-а, кв. 2) виклика-
ється на 10 квітня 2017 року на 09 год. 00 хв. до суду 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. В разі неявки відповідачки 
справа буде розглянута у її відсутності.

Суддя Є.В. Петров

Котовський міськрайонний суд Одеської облас-
ті по цивільній справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційний банк «Приватбанк» 
до Комашко Віктора Олександровича про стягнення 
заборгованості, викликає до суду як відповідача Ко-
машко Віктора Олександровича.

Судове засідання відбудеться 29 серпня 2017 ро-
ку о 13 годин 00 хв. в приміщенні Котовського місь-
крайсуду за адресою: 66300, Одеська область, м. По-
дільськ, вул. Соборна, 92.

У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута за відсутності відповідача Комашко Віктора 
Олександровича.

Суддя В.П. Нікітішин

Білоцерківський міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає Старинського Олега Михайловича по 
цивільній справі № 357/1214/17, № 2/357/1392/17 за 
позовом Комунального підприємства Білоцерків-
ської міської ради «Білоцерківтепломережа» до Ста-
ринського Олега Михайловича, про стягнення боргу 
на 21 квітня 2017 року на 12 год. 00 хв. Адреса су-
ду: м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4а, зал су-
ду № 4.

Суддя О.В. Бондаренко

Врадіївський районний суд Миколаївської області 
повідомляє, що Антінескул Анна Іванівна, 07.03.1995 
року народження, викликається в судове засідання 
як відповідачка по цивільній справі № 474/181/17, 
провадження № 2/474/95/17 за позовом Антинес-
кул Валентини Вікторівни до Антінескул Анни Іванів-
ни про визнання особи такою, що втратила право на 
користування житловим приміщенням.

Розгляд цивільної справи відбудеться о 10.00 год. 
10.04.2017 року за адресою: вул.. Незалежності, 103, 
смт Врадіївка, Миколаївської області.

Суддя Ф.Г. Сокол

Деснянський районний суд м. Києва викликає 
як відповідача Рубченка Віктора Володимирови-
ча у зв’язку з розглядом цивільної справи за позо-
вом Товариства з обмеженою відповідальністю «По-
рше мобіліті» до Рубченка Віктора Володимировича 
про стягнення заборгованості на 12.06.2017 року о 
10.00 год.

За адресою: м. Київ, пр-т Маяковського 5-В, каб. 
36.

У разі неявки відповідача або представника відпо-
відача в судове засідання, без поважних на те при-
чин, справа буде розглянута за його відсутності на 
підставі наявних у справі доказів.

Суддя І.В. Клочко

Сватівський районний суд Луганської області викли-
кає Ласточкіна Олександра Олександровича, як відпові-
дача у цивільній справі № 426/3507/17 за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства комерційний банк 
«Правекс-Банк» до Ласточкіна Олександра Олександро-
вича про стягнення боргу за кредитним договором в су-
дове засідання, яке відбудеться 19 квітня 2017 року о 
09.30 год. в приміщенні суду за адресою: Луганська обл., 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд прове-
де розгляд справи без участі відповідача.

Суддя С.М. Скрипник

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розгля-
дає цивільну справу за позовом ТОВ «Фінансова компанія 
«Довіра та Гарантія» до Кабанцової Тетяни Іванівни про стяг-
нення заборгованості.

Відповідачка у справі Кабанцова Тетяна Іванівна, остан-
нє відоме місце проживання: Донецька область, м. Горлівка, 
вул. Фізкультурна, буд. 2, кв. 47, викликається на 10 квітня 
2017 року на 08 годину 30 хвилин до суду для участі v роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя Сидоренко І.О.

У провадженні Броварського міськрайонного су-
ду Київської області перебуває цивільна справа за 
позовом Євтух Таїсії Іванівни до Селезньової Ольги 
Володимирівни про визнання договору купівлі-про-
дажу нікчемним. Суд викликає як відповідача по да-
ній справі Селезньову Ольгу Володимирівну, остан-
нє відоме місце реєстрації: Чернігівська область, Ко-
зелецький район, с. Виповзів, вул. Шкільна, буд. 41.

Розгляд справи відбудеться о 10 год. 00 хв. 10 
травня 2017 року в залі суду за адресою: м. Бровари, 
вул. Грушевського буд. 2, каб. 213. У випадку неявки 
відповідача справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Н.М. Петришин

Лалетіній Людмилі Миколаївні, Лалетіному Сергію 
Павловичу на праві спільної часткової власності на-
лежить нерухоме майно, а саме - кв. 38 в буд. 26 по 
вул. Клименка в м. Києві на підставі свідоцтва про 
реєстрацію права власності, виданого господарчим 
управлінням МВС України. Зазначене свідоцтво бу-
ло втрачено. Просимо повідомити інформацію що-
до місценаходження такого свідоцтва за телефоном: 
(050) 422-20-55.

Зазначена публікація пов’язана із розглядом 
Солом’янським районним судом м. Києва справи за 
№ 760/18249/16-ц.

Оріхівський районний суд Запорізької облас-
ті викликає Прокопенко Олександра Леонідови-
ча, 10.04.1973 року народження, в судове засідання 
по кримінальному провадженню № 1-кп/323/36/17 
(323/357/16-к) за обвинуваченням Прокопенко Олек-
сандра Леонідовича у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 2 ст. 258-3, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК Украї-
ни, яке відбудеться 12 квітня 2017 року о 09.00 год. в 
приміщенні суду за адресою: Запорізька область, м. 
Оріхів, вул. Травнева, 23, каб. № 12.

Суддя Плечищева О.В.

В Хмільницький міськрайонний суд Вінницької 
області (м. Хмільник, вул. Столярчука, 4, Вінниць-
кої області) на 09.45 год. 10 квітня 2017 року, як від-
повідачка викликається Пугач Олена Володимирів-
на по цивільній справі за позовом Ніколаєць Раїси 
Дем’янівни до Пугач Олени Володимирівни про ви-
значення особи такою, що втратила право користу-
вання житлом.

У випадку неявки вказаної особи, справа буде роз-
глянута у її відсутність, на підставі наявних доказів.

Суддя Войнаревич М.Г.

Дружківський міський суд Донецької області ви-
кликає відповідача Царьова Валерія Анатолійовича, 
останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м. 
Дружківка, вул. Космонавтів, буд. 55, кв. 68, по спра-
ві за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Царьова Ва-
лерія Анатолійовича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором у судове засідання, яке відбу-
деться 14 квітня 2017 р. о 09.00 год. у приміщенні су-
ду за адресою: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Ен-
гельса, 45. В разі неявки в судове засідання суд роз-
глядатиме справу у відсутності відповідача за наяв-
ними в ній доказами.

Суддя Т.Л. Панова

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, м. 
Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну справу 
№ 2/229/648/2017 за позовом Публічного акціонерного 
товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Рудневої 
Раїси Євгенівни про стягнення заборгованості. Відпові-
дачка у справі: Руднева Раїса Євгенівна, 8 серпня 1952 
року народження (останнє місце проживання: м. Друж-
ківка, Донецька обл., вул. Дружби, 79-41), викликаєть-
ся на 24 квітня 2017 р. о 10.00 годині до суду, зал судо-
вого засідання № 1, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. В разі неявки відповідачки спра-
ва буде розглянута в її відсутність.

Суддя А.Л. Гонтар

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, м. 
Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну спра-
ву № 2/229/405/2017 за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційного банку «Приватбанк» до 
Кузіної Марини Миколаївни про стягнення заборгова-
ності. Відповідачка у справі: Кузіна Марина Миколаївна, 
8 липня 1976 року народження (останнє місце прожи-
вання: м. Дружківка, Донецька обл., вул. Огородна, буд. 
36 ), викликається на 13 квітня 2017 року о 09 год. 30 
хв. до суду, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. В разі неявки відповідачки 
справа буде розглянута в її відсутність.

Суддя Є.В. Петров

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205,  
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну спра-
ву № 2/229/645/2017 за позовом Публічного акціонерного 
товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Буракової 
Вікторії Петрівни про стягнення заборгованості. Відповіда-
чка у справі: Буракова Вікторія Петрівна, 11 жовтня 1966 
року народження (останнє місце проживання: м. Дружків-
ка, Донецька обл., вул. Шварова, 97), викликається на 24 
квітня 2017р. о 13.00 годині до суду, зал судового засідан-
ня № 1, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. В разі неявки відповідачки спра-
ва буде розглянута в її відсутність. 

Суддя А.Л. Гонтар

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500, 
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу за позовом Савенюка Романа Анатолійовича до Саве-
нюк Катерини Володимирівни про розірвання шлюбу.

Відповідачка по справі: Савенюк Катерина Володими-
рівна, зареєстрована за адресою: м. Єнакієве, вул. Брайля-
на, буд. 6, кв. 19, викликається до суду на 10.04.2017 р. о 
13.30 годині за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212, 
для участі у розгляді справи по суті.

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 О.П. Харченко

Хустський районний суд (м. Хуст, вул. І.Франка, 

18) викликає в судове засідання представника Інвес-

тиційної компанії «ІФГ Капітал», яка зареєстрована: 

м. Київ, вул. Тарасівська, №23/25, з розгляду цивіль-

ної справи за позовною заявою Стець Юрія Павлови-

ча до Інвестиційної компанії «ІФГ Капітал» про скасу-

вання іпотеки та зняття заборони на відчуження май-

на на 09 годину 30 хвилин 25 квітня 2017 року.

Суддя Довжанин М.М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 
за позовною заявою ПАТ КБ «Приват Банк» до Баришнико-
ва Ігоря Павловича про стягнення заборгованості. Відповідач 
по справі: Баришников Ігор Павлович, 13.07.1990 року наро-
дження, який мешкає за адресою: 84511, Донецька область, 
м. Бахмут, вул. Леваневського, буд. 160, кв. 35, викликаєть-
ся до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 
302), для участі у розгляді справи по суті на 11 квітня 2017 
року о 09.00 годині.

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 у його відсутність.

Суддя Фролова Н.М.

Онуфріївський районний суд Кіровоградської області ви-
кликає Грещук Наталію Іванівну (останнє відоме місце про-
живання: Кіровоградська область, Онуфріївський район, с. 
Браїлівка, вул. Миру (Жовтнева), 6) як відповідачку в судове 
засідання в цивільній справі за позовом Грещука Сергія Дми-
тровича до Грещук Наталії Іванівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 18 квітня 2017 року о 09.30 
годині в приміщенні суду за адресою: Кіровоградська об-
ласть сел. Онуфріївка, вулиця Назаренка, 23.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки відповідачки 
справу буде розглянуто за її відсутності.

Відповідачка зобов’язана повідомити суд про причини не-
явки в судове засідання.

Суддя Шуліка О.О.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської 
області (Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. 
Кібрика, 11, каб. 16) викликає Селютіну Олену Пе-
трівну, як відповідачку в судове засідання, яке від-
будеться 10 квітня 2017 року о 09.00 год. по справі 
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Селютіної Оле-
ни Петрівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

У випадку неприбуття в судове засідання відпо-
відачки, необхідно повідомити суд про причини не-
явки, інакше справу буде розглянуто в її відсутність 
згідно зі ст. 169 ЦПК України на підставі наявних у 
ній матеріалів.

Суддя Л.В. Лузан

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Ковтуненко Світлану Миколаївну, Ковтуненка 
Олександра Миколайовича, як відповідачів у цивіль-
ній справі № 426/623/17 за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк «Правекс 
-- банк» до Ковтуненко Світлани Миколаївни, Ковту-
ненка Олександра Миколайовича про стягнення бор-
гу за кредитним договором у судове засідання, яке 
відбудеться 10 квітня 2017 року о 09.00 год. у примі-
щенні суду за адресою: Луганська обл., м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд 
проведе розгляд справи без участі відповідачів.

Суддя C.M. Скрипник

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викли-
кає Очеретька Ігоря Валерійовича, 09.08.1970 ро-
ку народження, та Федотова Михайла Вікторовича, 
21.06.1969 року народження, в судове засідання у 
кримінальному провадженні № 1-кп/331/13/2017 за 
обвинуваченням Очеретька Ігоря Валерійовича, Фе-
дотова Михайла Вікторовича у скоєнні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 
ч. 2 ст. 366 КК України, яке відбудеться 26.04.2017 
року об 11 годині 00 хвилин у приміщенні суду за 
адресою: місто Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 
6, зал № 1.

Суддя Стратій Є.В.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання Серафимова Олексан-
дра Костянтиновича як відповідача в цивільній спра-
ві №328/490/17 за позовом ПАТ «Державний Ощад-
ний банк України» в особі філії -- Донецьке облас-
не управління АТ «Ощадбанк» до Серафимова Олек-
сандра Костянтиновича про стягнення заборгова-
ності. Судове засідання відбудеться 13.04.2017 року 
о 08.30 годині в залі Токмацького районного суду За-
порізької області за адресою: Запорізька область, м. 
Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Петренко Л.В.

Літинський районний суд Вінницької області ви-
кликає як відповідача Гаврилка Олександра Васильо-
вича, 03.05.1989 р.н., по цивільній справі за позовом 
Гаврилко Катерини Василівни до Гаврилка Олексан-
дра Васильовича про стягнення аліментів на утри-
мання малолітніх дітей.

Судове засідання відбудеться 19.04.2017 року о 
15.00 годині в приміщенні Літинського районного су-
ду за адресою: вул. Героїв Чорнобиля, 30, смт Літин 
Літинського району Вінницької області, зал № 1; го-
ловуючий суддя Гопкін П.В.

У разі неявки відповідача в судове засідання спра-
ву буде розглянуто за наявними доказами, які є у 
справі з ухваленням заочного рішення.

Токмацький районний суд Запорізької облас-
ті викликає в судове засідання Короєд Марію 
Трифонівну як відповідачку по цивільній справі 
№328/698/17-ц за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Державний ощадний банк України» 
в особі філії Донецького обласного управління AT 
«Ощадбанк» до Короєд Марії Трифонівни про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 24.04.2017 року о 13 
годині 40 хвилин у приміщенні Токмацького район-
ного суду Запорізької області за адресою: Запорізь-
ка область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Курдюков В.М.

Втрачені документи на човен «К-300», 2011 р.в., 

зав. № ON-796-11, зареєстрований під бортовим но-

мером КИВ-4250-К і Свідоцтво на право управління 

судном №1021-КІ від 11.11.2010р., видані на ім’я Ко-

валенка Дмитра Гордійовича, а саме: Судновий бі-

лет, технічний талон, Свідоцтво про придатність ма-

лого судна до плавання і Свідоцтво на право управ-

ління судном 

вважати недійсними.

Сторожинецький районний суд Чернівецької області ви-
кликає як відповідача: Сорощука Володимира Костянтинови-
ча, 28.12.1969 року народження, останнє відоме зареєстро-
ване місце проживання відповідача: м. Сторожинець, вул. 
Чернівецька, 105 Чернівецької області, в судове засідання 
у цивільній справі за позовом Сорощук Ірини Вікторівни до 
Сорощука Володимира Костянтиновича, третя особа: Орган 
опіки та піклування Сторожинецької районної державної ад-
міністрації, про позбавлення батьківських прав на 10 год. 00 
хв. 03.05.2017 року за адресою: м. Сторожинець, вул. Черні-
вецька, 6, кабінет № 02.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розгляну-
та у вашій відсутності.

Суддя Н.П. Дедик

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

Олена ОСОБОВА, 
«Урядовий кур’єр»

ПИЛЬНІСТЬ. Гранату РГД-5, мисливську помпову рушни-
цю Yatagan, три магазини з патронами калібру 7,62 мм, 68 
патронів калібру 7,62 мм та 35 — калібру 12 мм, а також ди-
мову шашку хотів вивезти до Києва 44-річний активіст-бло-
кувальник залізничних колій в місті Гірське Попаснянського 
району. Як повідомляє відділ комунікації поліції в Луганській 
області, усю цю зброю виявили та вилучили співробітники 
поліції на залізничному вокзалі в місті Лисичанську. При пе-
ревірці законності зберігання та носіння мисливської руш-
ниці виявилося, що вона «кримінальна», тобто проходить за 
спеціальними поліцейськими обліками.

З якою метою зброю та вибухівку намагалися вивезти, 
встановлюватимуть слідчі в рамках проведення досудового 
слідства за відкритим кримінальним провадженням за стат-
тею 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бо-
йовими припасами або вибуховими речовинами».

Загалом треба сказати, що правоохоронці взяли під 
пильний контроль усі автомобільні шляхи, виконуючи роз-
порядження Ради національної безпеки і оборони України 
про припинення переміщення вантажів на окуповану тери-
торію.

«З початку служби в посиленому режимі лише за перші 
півтора тижня зафіксовано 18 фактів вилучення забороне-
них предметів, що провозяться через блокпости. Виявле-
но травматичну зброю, власники якої викликали підозри 
справжністю своїх документів, а також нарізну мисливську 
зброю, номерні знаки на котрій не збігаються зі знаками на 
документах, і холодну зброю», — розповів на брифінгу за-
ступник начальника ГУНП в Луганській області полковник 
поліції Юрій Слухаєнко.

Та що відомо загалом про групу осіб, котрі заблокували 
залізничну гілку на 41 кілометрі, між станціями Шепилове 
та Светланове? Адже за анонімним сигналом там вже бу-
ло знайдено вибуховий пристрій, зброю та вибухівку армій-
ських зразків. Все вилучено, відкрито кримінальне прова-
дження, ведеться слідство. Наразі Національна поліція за-
безпечує правопорядок, щоб громадяни, які перебувають на 
місці блокади, не здійснювали протиправних дій та аби про-
ти них не вчинялися такі дії.

ПОГОДА НА ЗАВТРА
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12..17 3..8

12..17

3..8
12..17

3..8
12..17

3..8
12..17

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 5 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +3  +8 +12  +17 Черкаська +3  +8 +12  +17
Житомирська +3  +8 +12  +17 Кіровоградська +3  +8 +12  +17
Чернігівська +3  +8 +12  +17 Полтавська +3  +8 +12  +17
Сумська +3  +8 +11  +16 Дніпропетровська +3  +8 +12  +17
Закарпатська +3  +8 +13  +18 Одеська +3  +8 +10  +15
Рівненська +3  +8 +12  +17 Миколаївська +3  +8 +12  +17
Львівська +3  +8 +12  +17 Херсонська +3  +8 +12  +17
Івано-Франківська +3  +8 +12  +17 Запорізька +3  +8 +12  +17
Волинська +3  +8 +12  +17 Харківська +3  +8 +12  +17
Хмельницька +3  +8 +12  +17 Донецька +3  +8 +12  +17
Чернівецька +3  +8 +12  +17 Луганська +3  +8 +11  +16
Тернопільська +3  +8 +12  +17 Крим +3  +8 +12  +17
Вінницька +3  +8 +12  +17 Київ +5  +7 +14  +16

Укргiдрометцентр

ФОТОФАКТ 

ОЛЕГ + ОЛЯ. На Всеукра-
їнській урочистій церемонії 
«Герої спортивного року», 
що відбулася 31 березня у 
Національному спортивному 
комплексі «Олімпійський», 
визначили переможців у де-
сяти номінаціях. Найкращий 
спортсмен — Олег Верняєв 
— чемпіон та срібний при-
зер Олімпійських ігор в Ріо-
де-Жанейро зі спортивної 
гімнастики (вправи на бру-
сах, багатоборство), чемпі-
он та срібний призер чемпі-
онату Європи (опорний стри-
бок, вправи на брусах). Най-
краща спортсменка — фех-
тувальниця Ольга Харлан 
— срібна призерка Олімпій-
ських ігор в Ріо-де-Жанейро 
з фехтування на шаблях в 
командній першості, брон-
зова призерка в індивідуаль-
ній першості, бронзова при-
зерка чемпіонату Європи в 
індивідуальній та команд-
ній першостях. Утім, на цьо-
му святковому фото бачи-
мо двох молодих людей, які 
не втомлюються перемагати 
для України. Готові до нових 
звершень і не бояться на-
ступних випробувань.

Вишиване століттями 
презентують сучасникам

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ЧЕРВОНИМИ І ЧОРНИ-
МИ НИТКАМИ. У Кривоозер-
ському районному історико-
крає знавчому народному му-
зеї, що на Миколаївщині, екс-
понується виставка унікаль-
них зразків народної твор-
чості ХІХ—ХХ століть — укра-
їнських вишитих рушників. 
Окремо на виставці представ-
лена й колекція вишитих дав-
ніх українських рушників з на-
родного музею села Курячі 
Лози. Директор цього музею 
Ольга Столяр розповіла про 
рушники, яким уже понад сто 
років. Серед них і вишитий ще 
1914-го року. В таких рушни-
ках майстрині в узорах збе-
регли прадавні магічні знаки, 
а також зобразили півнів і ку-
рей, як символ назви свого 
села. На ще одному рушнику 

чітко вимальовується образ 
«дерева життя», — три поко-
ління (батьки, діти, внуки), де 
головними кольорами є чер-
воний і чорний.

Голова Кривоозерської 
райдержадміністрації Олек-
сій Мірошниченко, який був 
серед відвідувачів вистав-
ки, наголосив: «Вишитий 
рушник у нашій країні посі-
дає особливе місце, адже це 
один із символів України. У 
колоритних орнаментах ви-
шиваних рушників — відби-
ток культурної пам’яті на-
роду. Саме тому вони ма-
ють особливе значення в 
культурній спадщині укра-
їнців». Продовжила розпо-
відь про традиції українсько-
го рушника екскурсовод му-
зею Світлана Лохаївська. 
Вона зазначила, що рушник 
— це дорога життя, початок 
рушника — народження, кі-

нець — завершення життє-
вого шляху. Тому в нашого 
народу до рушника особли-
ве ставлення.

Цікаву колекцію презенту-
вала директор народного му-
зею села Мала Мечетня Люд-
мила Березка. Вона розпові-
ла про рушники як неодмін-
ний атрибут народного по-
буту, весільної обрядовості. 
«Мабуть, у всьому декоратив-
ному мистецтві немає іншої 
такої речі, яка сконцентрува-
ла б у собі стільки різноманіт-
них символічних значень. На 
рушниках відображені орна-
менти, пов’язані з образа-
ми добра, краси, захисту від 
усього злого на землі. Орна-
менти — це народна пам’ять 
про життєдайні сили землі та 
сонця».

Продемонструвала Люд-
мила Іванівна і рушники 60—
70-х років ХХ століття, які 

вже вишивали різнокольо-
ровими нитками. Особлива 
увага до весільних, вишитих 
парами птахів, що символі-
зують вірність. Один з таких 
— рушник, якому понад сто 
років, належав рідній бабу-
сі Людмили Березки. А в се-
лі Тридуби також вишивали 
рушники з птахами, де бу-
ли парні соловейки, синички, 
жайворонки, не лише як про-
вісники весни, а як Божі пта-
хи, які несуть нове і щасли-
ве життя.

Однією з майстринь сучас-
ної української вишивки, яка 
досконало оволоділа різни-
ми видами техніки, була Не-
ля Сорока з села Гойдаї. Ни-
ні багато робіт майстрині збе-
рігається в районному музеї. 
Зокрема в головному залі — 
вишите Нелею Сорокою пан-
но «Заповіт» Т. Г. Шевченка 
та два рушники. 

Справу шашкіста Анікєєва 
розгляне суд у Лозанні

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ЧЕСТЬ ПОНАД УСЕ. 
Спортивний арбітражний суд 
у Лозанні прийняв до роз-
гляду справу міжнародного 
гросмейстера Юрія Анікєєва. 
Як відомо, українця незакон-
но дискваліфікувала Міжна-
родна федерація шашок на 3 
роки. Тепер він не може бра-
ти участі в будь-яких змаган-
нях під егідою організації. Ни-
ні чемпіон світу Юрій Анікєєв 
подав позов до спортивно-
го арбітражного суду (CAS) в 

Лозанні, Швейцарія, у справі 
проти Міжнародної федерації 
шашок, у якому домагається 
скасування дискваліфікації, а 
також унеможливлення ухва-
лення подібних незаконних 
рішень у майбутньому, пові-
домили УНІАН у прес-службі 
Федерації шашок України. 

Суть позову в тому, що ін-
цидент може мати як полі-
тичний характер, так і місти-
ти особисту неприязнь керів-
ництва IDF до Юрія. У будь-
якому разі, санкцію було за-
стосовано без дотриман-
ня жодної процедури, Юріє-

ві не дали змоги навіть себе 
захистити, а орган, який ви-
носив рішення, не мав на те 
компетенції. Також у повідом-
ленні зазначено, що попере-
ду подача ще більш розшире-
ного позову, й українському 
спортсменові потрібна фінан-
сова допомога для ведення 
процесу в арбітражному су-
ді. На даний момент підтрим-
ку Юрієві Анікєєву надають 
Міністерство молоді і спор-
ту, особисто міністр Ігор Жда-
нов, Федерація шашок Укра-
їни, юридичні компанії, пред-
ставники громадських органі-

зацій, а також Комітет Верхо-
вної Ради у справах молоді і 
спорту. 

Федерація шашок Укра-
їни звертається до всіх не-
байдужих громадян і патріо-
тів із проханням надати бла-
годійну допомогу чемпіоно-
ві України та світу з шашок 
Юрію Анікєєву для захис-
ту його прав, честі і гідності 
у Спортивному арбітражно-
му суді в Лозанні. Допомога 
для подачі позову здійсню-
ється через благодійну орга-
нізацію «Міжнародний фонд 
сприяння розвитку шашок».
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