
4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 2 2

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 4 квітня 2017 року
USD 2702.4639   EUR 2881.0968      RUB 4.8138     /    AU 337064.81      AG 4907.67      PT 254031.61     PD 215656.62

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 
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Постанова Кабінету Міністрів
України «Про внесення змін 
до деяких постанов Кабінету
Міністрів України з питань
безпеки дорожнього руху»

ЦИФРА ДНЯ

Ректор Луганського
державного університету
внутрішніх справ Віталій
Комарницький:
«Завдання нашого вишу
— подолати дефіцит
кадрів у поліції»

Доля Луганського державного університету внутрішніх
справ ім. Е.О. Дідоренка важча, ніж інших евакуйова-

них з окупованих територій вишів. У 2014 році за наказом
Міністерства внутрішніх справ України університет пере-
дислокували до Сум і навіть розглядали перспективу при-
пинення його діяльності. Але тепер виш облаштовується в
Сєверодонецьку і вже допомагає Головному управлінню
Національної поліції в Луганській області боротися з дефі-
цитом професійних кадрів. 

Тут працює дві групи підвищення кваліфікації — опе-
ративних та дільничних працівників. Особливо це актуаль-
но з огляду на оперативну обстановку, яка досить складна,
адже все відбувається у прифронтовій зоні. Незабаром тут
стартує перший призов до поліцейської академії, що дія-
тиме в межах вишу. А влітку відбудеться навчання кур-
сантів-першокурсників. 

Область зацікавлена в цьому навчальному закладі, адже
нині на Луганщині некомплект кадрів Національної поліції
становить 35%. Кадровий дефіцит у правоохоронній систе-
мі — це дуже серйозне питання, і його треба ліквідувати
професійно підготовленими людьми. Також, зауважують
фахівці, розташування вишу на Луганщині позитивно
вплине на ситуацію в краї. У Законі України «Про по-
ліцію» чітко означено, що кожен співробітник органів
внутрішніх справ Національної поліції повинен раз
на три роки підвищувати кваліфікацію. І це буде про-
стіше організувати саме на базі цього вишу.

ЦИТАТА ДНЯ

АНДРІЙ ПАРУБІЙ: «На сьогодні
для України, яка вже третій

рік обороняє свої кордони
від путінської орди,

найкращий шлях досягнення
стратегічної 

безпеки — надійний
щит НАТО».

Голова Верховної Ради про необхідність зусиль влади 
й суспільства для приєднання до Північноатлантичного
альянсу

6
ДОРОЖНІЙ КОНТРОЛЬ

Одеські автошляхи
мають поганий
стан, але хороші
перспективи

Гідна робота 
по-українськи

АКТУАЛЬНО. Чому представникам однієї з найпрацелюбніших
націй у світі доводиться мати мінімум дві роботи, 
щоб сплачувати за найнеобхідніше
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7%
становило скорочення споживання

природного газу Україною за три місяці
року порівняно з торішнім аналогічним

періодом  

Президент, уряд і суспільство проти абонплати за газ
АКТУАЛЬНО. «Без діа-

логу з людьми подібні рі-
шення не приймають», —
так прокоментував рішен-
ня про запровадження
абонплати на газ Прези-
дент Петро Порошенко.
«Дію зазначеної постанови
має бути призупинено!
Звертаюся до уряду 
та НКРЕКП знайти узгод-
жене рішення, яке б 
пе ред бачало непідвищен-
ня та рифів та розповсюд-
ження субсидій на всі види

платежів для всіх, хто цьо-
го потребує», — цитує де-
партамент прес-служби
АП слова глави держави.

Із проханням перегляну-
ти рішення про запровад-
ження абонентської плати
за постачання газу до 
керівництва Національної 
комісії, що здійснює регу-
лювання в сфері енергети-
ки та комунальних послуг
(НКРЕКП), звернувся і
Прем’єр-міністр Володи-
мир Гройсман. «Прошу 

переглянути рішення
НКРЕКП з метою недопу-
щення зростання сумарної
вартості газу для окремих
категорій споживачів. Про
вжиті заходи прошу проін-
формувати Кабінет Мініс-
трів», — цитує текст
звернення департамент ін-
формації та комунікацій з
громадськістю Секретаріа-
ту Кабміну.

Рішення про запровад-
ження абонплати може
обернутися зростанням

платежів за газ для різних
категорій споживачів від
1,3 до 3 разів, що неприпус-
тимо, оскільки стосувати-
меться кількох мільйонів
домогосподарств.

На відкрите засідання
НКРЕКП 10 квітня буде
винесене питання про при-
зупинення та внесення
змін до деяких постанов
комісії у сфері природного
газу з метою недопущення
підвищення загального ра-
хунку для населення.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області (суддя Врона А. О.) викликає в су-
дове засідання як відповідача Гриньову Ольгу Ми-
хайлівну у справі за позовом Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Порше Мобіліті» про звер-
нення стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Капі-
тана Ратнікова, буд. 4, кв. 84, м. Донецьк, Дніпропе-
тровська область.

Судове засідання призначене на 24 квітня 2017 р. 
о 10.50 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпров-
ська, 135, каб. 309.

У разі неявки відповідача у судове засідання спра-
ва, згідно з вимогами ЦПК України, може бути роз-
глянута за її відсутністю.

Апеляційний суд Запорізької області викликає як відпо-
відачів Хаустова Сергія Миколайовича, Хаустову Ольгу Ана-
толіївну, Гераскіна Миколу Віталійовича в судове засідання 
на 16 год. 10 хв. 12 квітня 2017 року на розгляд апеляційної 
скарги Гераскіна В. Д. на заочне рішення Комунарського ра-
йонного суду м. Запоріжжя від 10 грудня 2015 року у справі 
за позовом ТОВ «Кредитні Ініціативи» до Хаустова С. М., Ха-
устової О. А., Гераскіна М. В., Гераскіна В.Д. про стягнення 
заборгованості. Судове засідання відбудеться в приміщенні 
суду за адресою: пр. Соборний буд. 162, м. Запоріжжя.

Останнє відоме місце проживання:
Хаустов Сергій Миколайович — вул. Гаврилова буд. 3,  

кв. 114, м. Запоріжжя 
Хаустова Ольга Анатоліївна — вул. Гаврилова буд. 3,  

кв. 114, м. Запоріжжя 
Гераскін Микола Віталійович — вул. Владимирова буд. 4, 

м. Херсон.
У випадку неявки відповідачів у судове засідання справа 

буде розглянута за їх відсутністю.
Суддя А. В. Дашковська

Богородчанський районний суд Івано-Франківської об-
ласті викликає представника ДП «Інформаційний центр» Мі-
ністерства юстиції України», місце розташування: м. Київ, 
вул. Пимоненка, 13-б як відповідача в судове засідання по 
цивільній справі № 338/1454/16-ц за позовом Борищак Ан-
тоніни Миколаївни до Богородчанського районного відділу 
ДВС, ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції Украї-
ни про визнання електронних торгів недійсними.

Судове засідання відбудеться 28 квітня 2017 року о 10 го-
дині 00 хвилин в приміщенні Богородчанського районного 
суду за адресою: смт Богородчани, вул. Шевченка, 68, Бого-
родчанського району, Івано-Франківської області.

У разі неявки представника відповідача в судове засідан-
ня це оголошення вважається належним повідомленням і за 
справою буде винесено заочне рішення.

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

Суддя Битківський Л. М.

У провадженні Вижницького районного суду Чер-
нівецької області знаходиться цивільна справа  
№ 713/123/17 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ку-
лик Ольги Миколаївни про стягнення заборгованості.

Розгляд зазначеної справи повторно призначений 
на 11.00 год. 20 квітня 2017 року у приміщенні Ви-
жницького районного суду Чернівецької області по 
вул. Українська, 13, м. Вижниця, Чернівецька область, 
суддя Пилип’юк І.В.

Суд викликає як відповідачку по справі Кулик Оль-
гу Миколаївну, 25.05.1980 року народження, останнє 
відоме зареєстроване місце проживання: смт Берего-
мет, вул. Тітова, 6/31 Вижницького району Чернівець-
кої області. Явка до суду є обов’язковою, у разі неяв-
ки відповідачки справа розглядатиметься за наявни-
ми матеріалами.

Суддя І. В. Пилип’юк

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської області перебуває кримі-
нальне провадження стосовно Гузьо В’ячеслава Михайловича, обвинуваченого у вчи-
ненні злочинів, передбачених ст. 260 ч. 2, ст. 115 ч 1 КК України.

Ухвалою Лисичанського міського суду від 31 березня 2017 року прийнято рішення 
про здійснення судового розгляду даного кримінального провадження в порядку спеці-
ального судового провадження за відсутності обвинуваченого Гузьо В.М. призначивши 
судовий розгляд на 7 квітня 2017 року о 10 годині 30 хвилин.

Обвинувачений Гузьо В’ячеслав Михайлович, зареєстрований за адресою: Луганська 
область, місто Новодружеськ, Луганська область, вул. Миру, 14/10.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський міський суд Луганської об-
ласті викликає Гузьо В’ячеслава Михайловича на судовий розгляд 7 квітня 2017 року 
о 10 годині 30 хвилин за адресою суду: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Штей-
герська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючої 
судді Старікової М. М., суддів Березіна А. Г., Калмикової Ю. О.

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської області перебуває кримінальне 
провадження № 415/3114/16-к, стосовно Казацького Олександра Олександровича, 7 жовтня 
1982 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 260., ч. 2  
ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437 КК України.

Ухвалою Лисичанського міського суду від 31 березня 2017 року прийнято рішення про 
здійснення судового розгляду даного кримінального провадження в порядку спеціального 
судового провадження за відсутності обвинуваченого Казацького О.О. призначивши судовий 
розгляд на 7 квітня 2017 року об 11.00 годині.

Обвинувачений Казацький Олександр Олександрович, зареєстрований за адресою: Луган-
ська область, місто Сорокине (Краснодон), вул. Баумана, буд. 29.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський міський суд Луганської області 
викликає Казацького Олександра Олександровича на судовий розгляд 7 квітня 2017 року об 
11.00 годині, яке відбудеться в залі судових засідань Лисичанського міського суду Луганської 
області за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючої судді 
Старікової М. М., суддів Березіна A. Г., Калмикової Ю. О.

Олександрівський районний суд Донецької обл. викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке від-
будеться:

Зощенко Анатолій Васильович 05.04.2017 о 15:00 (останнє відоме місце реє-
страції: 84022, Донецька обл., Олександрівський р-н, с. Очеретине, вул. Леніна, 
буд. 8, кв. 7, справа № 240/164/17, суддя  Попович І. А.

Побережна (Нелюбова) Катерина Мечиславівна 07.04.2017 о 10:00 (останнє ві-
доме місце реєстрації: 84023, Донецька обл., Олександрівський р-н, с. Золоті Пру-
ди, вул. Центральна, буд. 5, справа № 240/141/17, суддя  Попович І. А.

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

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається належ-
ним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваному Малахову Олексію Леонідовичу, 02.09.1974 року наро-

дження,   який проживає за адресою: Донецька область,  м. Докучаєвськ, 
вул. Мельникова, 16, кв.5,  на підставі  ст.ст. 133, 135, 136 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися 10 квітня 2017 року в каб. № 309 слідчого відділу 
Управління СБ України в Донецькій області до старшого слідчого в ОВС  
Лиманюка О. П. за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Геор-
гіївська,  буд. 77, для проведення слідчих (процесуальних) дій за Вашою 
участю, а також вручення Вам необхідних процесуальних документів у 
кримінальному провадженні  №22016050000000251 від 16.11.2016, за ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає у судове засідання: 
Бузину Марину Теофанівну та Тюменцеву Ірину Олександрівну як відпо-
відачів для розгляду цивільної справи за позовом Резніченка Сергія Ві-
кторовича до Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський Ак-
ціонерний Банк», Чинча Віктора Івановича, Бузини Марини Теофанівни, 
Тюменцевої Ірини Олександрівни про відшкодування матеріальної шко-
ди, яке призначене на 12 квітня 2017 року о 16 годині 00 хвилин в Шев-
ченківському районному суді м. Києва за адресою: 04119, м. Київ, вули-
ця Дегтярівська, 31-А, 406 каб.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачі вважаються 
повідомленими про день, час та місце розгляду справи і у випадку не-
явки до суду справа може бути розглянута за їх відсутності.

Суддя О. Л. Юзькова

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,  
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до Фоміної 
З.К. про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відпові-
дач у цивільній справі № 233/12/17 — Фоміна Зіта Костівна, 24.07.1966 
р.н., зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. 
Дзержинського, 14/12, викликається у судове засідання на 08-30 год. 
06.04.2017 року. Розгляд зазначеної цивільної справи відбудеться в 
приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької облас-
ті (корп. №2, каб. №16).

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

Суддя Т. О. Мартишева

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 29 березня 2017 р. № 199 
Київ

Про внесення змін  
до Порядку списання об’єктів державної 

власності
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. № 1314 (Офі-
ційний вісник України, 2007 р., № 86, ст. 3168; 2009 р., № 87, ст. 2940; 2011 р., 
№ 35, ст. 1451; 2012 р., № 99, ст. 4016; 2016 р., № 93, ст. 3036), зміни, що до-
даються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 березня 2017 р. № 199

ЗМІНИ,  
 що вносяться до Порядку списання об’єктів державної власності

1. У пункті 4:
1) абзац другий викласти в такій редакції: 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 березня 2017 р. № 223-р 
Київ

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки
Відповідно до статей 13, 93, 122, 123, 134 і 149 Земельного кодексу України 

надати приватному акціонерному товариству «Моршинський завод мінераль-
них вод «Оскар» дозвіл на розроблення з урахуванням вимог державних стан-
дартів, норм і правил у сфері землеустрою проекту землеустрою щодо відве-
дення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2795 гектара (землі державної 
власності лісогосподарського призначення (ліси), що перебуває у постійному 
користуванні державного підприємства «Стрийське лісове господарство» (За-
деревацьке лісництво, квартал 507, виділ 4), розташованої на території Стрий-
ського району Львівської області, з подальшою передачею її зазначеному то-
вариству в оренду на строк дії спеціального дозволу на користування надрами 
від 5 вересня 2014 р. № 5978 із зміною цільового призначення для обслугову-
вання каптажу джерела № 5.

Приватному акціонерному товариству «Моршинський завод мінеральних 
вод «Оскар» передбачити у зазначеному проекті землеустрою розрахунок втрат 
лісогосподарського виробництва та розрахунок розміру збитків, що будуть за-
вдані землекористувачу внаслідок вилучення земельної ділянки.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить біржовий аукціон № 63СГ-УЕБ  
з продажу скрапленого газу для внутрішнього ринку

Аукціон відбудеться 12 квітня 2017 року об 11:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ (ДСТУ 4047-2001, ДСТУ 27578-87) загальним обсягом 9 350,000 т, ресурс 
квітня-травня  2017 р. Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ(відповідає ви-
могам ДСТУ 4047-2001) виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»:  Позиція № 1: 25 лотів, обсяг 1 ло-
та – 40 т, заг.обсяг – 1000 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  16 327,76 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглевод-
невий скраплений для автомобільного транспорту марки ПБА (відповідає вимогам ДСТУ 27578-87) виробництва філії Управління 
з переробки газу та газового конденсату (ТЦСК Базилівщина):  Позиція № 2: 70 лотів, обсяг 1 лота – 40 т, заг.обсяг – 2800 т, тран-
спортування залізницею/автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  16 335,23 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений па-
ливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління 
з переробки газу та газового конденсату (Яблунівське ВПГ):  Позиція № 3: 110 лотів, обсяг 1 лота – 40 т, заг.обсяг – 4400 т, тран-
спортування залізницею/автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  16 446,76 грн. в т.ч. ПДВ. Газ скраплений БТ (відповідає вимо-
гам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (ШВПГКН):  Позиція № 4: 45 лотів, об-
сяг 1 лота – 20 т, заг.обсяг – 900 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну – 16 246,54 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуг-
леводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) ви-
робництва Юліївського ЦВНГК ГПУ Шебелинкагазвидобування:  Позиція № 5: 10 лотів, обсяг 1 лота – 25 т, заг.обсяг – 250 т, тран-
спортування залізницею. Стартова ціна за 1 тонну – 16 335,23 грн. в т.ч. ПДВ. Термін відвантаження – 13.04.2017 р. - 16.05.2017 р.  
За результатами аукціону переможці і продавець укладають двосторонні договори купівлі-продажу. Постачання  скрапленого газу  
здійснюється у квітні-травні 2017 року на умовах EXW франко-завод. Покупець самостійно забезпечує та оплачує послуги по нали-
ву та  транспортуванню скрапленого газу. Покупці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 % вартості заявле-
ного обсягу закупівлі на один з рахунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком копію платіжно-
го доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску; 3) документ, що посвідчує уповноважену особу покупця та його повнова-
ження. Прийом документів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8 та закінчується 11.04.2017 року о 18.00 год.  
Рахунки біржі: 1) № 26006500211904 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в ПАТ 
«Вернум Банк», МФО 380689, код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні покупці повинні укласти з біржею договори про надання 
послуг та надати відповідні документи, згідно Регламенту організації та проведення біржових аукціонів з продажу скрапленого газу 
на внутрішньому ринку. Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаходженням ТБ «Українська енергетична біржа»: м. Київ, 
вул. Хрещатик, 44А, оф. 8 тел. +38 (044) 234-79-90, 591-11-77. е-mail: auction@ueex.com.ua, та на сайті www.ueex.com.ua. Режим ро-
боти біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихідних днів.

Скадовський районний суд Херсонської обл. викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

Гаврилюк Георгій Олександрович 05.04.2017 о 10:00 
(останнє відоме місце реєстрації: 75701, Херсонська обл.,  
м. Скадовськ, вул. 33-Ї Гвардійської Дивізії, буд. 6, кв. 11, 
справа № 663/250/17, суддя  Кустов О. Ю.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

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

Херсонський міський суд Херсонської області викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

Землянська Надiя Федорiвна 07.04.2017 о 15:00 (останнє 
відоме місце реєстрації: 73000, Херсонська обл., м.Херсон, 
пр-т 200 річчя Херсона, буд.38 корпус 5, кв. 37, справа  
№ 766/3028/16-ц, суддя  Ігнатенко О. Й.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

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

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу про стягнення заборгованості за по-
зовом ПАТ «Правекс-Банк» до:

Відповідачка Ігнатова Світлана Вікторівна, останнє міс-
це реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, 
вул. Єгупова, буд. 32, кв. 1, викликається 5 квітня 2017 ро-
ку о 16 год. 10 хв. до суду для участі у розгляді справи 
по суті.

Відповідач Ігнатов Олексій Сергійович, останнє місце 
реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. 
Єгупова, буд. 32, кв. 1, викликається 5 квітня 2017 року о 
16 год. 10 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Суддя Кузнецов Р. В.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської облас-
ті (Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кібрика 11, 
каб. 16) викликає Басюк Маргариту Валеріївну, Басюк Арі-
ну Андріївну, Басюк Марію Вадимівну як відповідачів в су-
дове засідання, яке відбудеться 13 квітня 2017 року о 10.30 
год. по справі за позовом Амірханяна Нерсеса Барсеговича 
до Басюк Маргарити Валеріївни, Басюк Аріни Андріївни, Ба-
сюк Марії Вадимівни про визнання осіб такими, що втратили 
право користування житловим приміщенням.

У випадку неприбуття в судове засідання відповідачів, не-
обхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справу 
буде розглянуто у їх відсутність згідно ст. 169 ЦПК України, 
на підставі наявних у ній матеріалів.

Суддя Л. В. Лузан

До уваги жителів села Олександрівки
Спадкоємцям померлих жителів Олександрівки Томашпільського району Вінницької області необхідно у місячний термін з дня опу-

блікування оголошення звернутися до Олександрівської сільської ради для переоформлення земельної частки (паю) згідно державних 
актів. У випадку незвернення в указаний термін, земельні ділянки будуть переведені до земель запасу Олександрівської сільської ради

Прізвище, ім’я, по батькові померлого Дата смерті серія Номер державного акта Площа га
Буряк Марія Костянтинівна 2004 ВН 138032 4,8196
Мельник Тетяна Павлівна 2003 ВН 138051 3,5968
Смолій Марина Онуфріївна 2005 BH 138046 3,6301
Ободинський Микола Юзефович 2005 ВН 138093 5,5182
Хомова Ганна Степанівна 2005 ВН 210318 3,1971

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО ПРИ ЗДІЙСНЕННІ СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Білоцерківський міськрайонний суд Київської області відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викли-

кає обвинуваченого Цибуленка Віталія Валерійовича, 06.08.1975 року народження, у вчиненні кримінального  
правопорушення, передбаченого   ч. 3  ст. 368 КК України, для проведення судового розгляду у кримінальному  
провадженні № 12014110000000304, який відбудеться о 10 годині 00 хвилин 12.04.2017 в приміщенні суду за 
адресою: вул. Турчанінова, 7, м. Біла Церква, Київська область, 09100, зал № 6 (суддя Бобкова Н. В.). Відпо-
відно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування даного оголошення обвинувачений вважається 
належним чином ознайомленим з її змістом.

«При цьому майно, виявлене в результаті інвентаризації як нестача, спису-
ється з подальшим його відображенням в бухгалтерському обліку в порядку, 
встановленому Мінфіном.»;

2) в абзаці третьому слова «застаріла комп’ютерна техніка, придатна» замі-
нити словами «застаріле та фізично зношене майно, придатне», а слово «її» —
словом «його».

2. В абзаці п’ятому пункту 5 цифри і слова «10 тис. гривень» замінити циф-
рами і словами «20 тис. гривень».

3. Підпункт 4 пункту 6 після слів «суб’єкта господарювання» доповнити сло-
вами «(не подається у разі списання майна, виявленого в результаті інвентари-
зації як нестача)».

4. Підпункт 2 пункту 14 після слів «що пропонується до списання» доповни-
ти словами «(не додаються у разі списання майна, виявленого в результаті ін-
вентаризації як нестача)».

5. Абзац перший пункту 23 доповнити реченням такого змісту: «Отримані в 
результаті списання майна основні засоби оприбутковуються з відображенням 
на рахунках бухгалтерського обліку основних засобів.».

6. У додатках до Порядку:
1) у додатку 1:
назву підграфи «інвентарний» графи «Номер об’єкта» доповнити словом 

«(номенклатурний)»;
доповнити таблицю графою «Ліквідаційна вартість, гривень»;
2) у додатку 2 назву підграфи «інвентарний» графи «Номер об’єкта» допо-

внити словом «(номенклатурний)»;
3) у додатку 3 назву графи «Інвентарний номер» викласти в такій редакції: 
«Інвентарний (номенклатурний) номер».
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оголошення

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

Приазовський районний суд Запорізької області ви-
кликає заінтересованих осіб: Акопян Степана Григорови-
ча (останнє відоме місце проживання: Донецька область,  
м. Новоазовськ, вул. 50 років СРСР, будинок № 58), По-
чекутову Марину Вікторівну (останнє відоме місце про-
живання: Донецька область, м. Кіровське, вул. Дмитро-
ва, будинок № 16), Акопян Світлану Іванівну (останнє ві-
доме місце проживання: Донецька область, м. Новоа-
зовськ, вул. 50 років СРСР, будинок № 58) у судове засі-
дання по цивільній справі № 325/370/17 (2-в/325/1/2017) 
за заявою Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний Ощадний банк України» в особі філії Донецьке облас-
не управління АТ «Ощадбанк», яке призначено на 11 квіт-
ня 2017 року о 09 годині 00 хвилин і відбудеться в примі-
щенні Приазовського районного суду Запорізької облас-
ті за адресою: вул. Пушкіна, 5, смт Приазовське, Приазов-
ського району, Запорізької області.

З опублікуванням оголошення про виклик заінтересо-
ваних осіб вважається повідомленим про час і місце роз-
гляду справи і у разі неявки до суду справа може бути роз-
глянута за відсутності заінтересованих осіб на підставі на-
явних у ній доказів. Заінтересовані особи зобов’язані по-
відомляти про зміну свого місця проживання (перебуван-
ня), або місцезнаходження під час провадження справи, а 
також про причини неявки в судове засідання. У разі непо-
відомлення суду про причини неявки вважається, що заін-
тересовані особи не з’явились в судове засідання без по-
важних причин.

Суддя Л. Д. Шеїна

Обухівський районний суд Київської області по ци-
вільній справі № 372/84/17-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Державний експортно-імпорт-
ний банк України» до Крюкова Юрія Вячеславовича про 
стягнення заборгованості, викликає до суду як відпові-
дача Крюкова Юрія Вячеславовича на 20 квітня 2017 ро-
ку о 09 год. 00 хв.

Судове засідання відбудеться під головуванням  
судді Висоцької Г. В. в приміщенні суду, що розташоване 
за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20.

В разі неявки відповідача справа буде розглянута у йо-
го відсутність на підставі наявних у справі доказів.

Богунський районний суд м. Житомира викли-
кає як відповідача Сороку Вячеслава Дмитровича 
по справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «ПриватБанк» до Соро-
ки Вячеслава Дмитровича про стягнення заборгова-
ності, в судове засідання, яке відбудеться 20 квітня 
2017 року о 16 год. 30 хв. в залі судових засідань  
№ 4-Б-6 (м. Житомир, м-н Соборний, 1).

В разі неявки відповідача без поважних причин, 
розгляд справи буде проведено без його участі.

Суддя О. В. Стрілецька

Южний міський суд Одеської області викликає 
Чорного Олексія Івановича як відповідача по цивіль-
ній справі № 519/926/16-ц за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Чорного Олексія Івановича про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором у судове 
засідання на 29 травня 2017 року о 10 годині 00 хви-
лин у приміщенні суду за адресою: Одеська область, 
м. Южне, пр. Григорівського Десанта, 26 а, зал № 3.

У разі неявки відповідача Чорного Олексія Івано-
вича у судове засідання, справа буде розглянута у 
його відсутність.

Суддя Барановська З. І.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як 
відповідача Корчового Олександра Михайловича за 
позовом Гудкова Євгенія Сергійовича до Корчового 
Олександра Михайловича про усунення перешкод 
у користуванні майном, виселення. Судове засідан-
ня відбудеться 24.04.2017 р. о 12 год. 00 хв. у при-
міщенні Суворовського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 
68, зала судових засідань № 19. У разі неявки Корчо-
вого Олександра Михайловича судове засідання бу-
де проведене у його відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як 
відповідача Сиргі Іона Андрійовича за позовом ПАТ 
«Страхова компанія «ПЗУ Україна» до Сиргі Іона Ан-
дрійовича про відшкодування завданої майнової 
шкоди. Судове засідання відбудеться 26.04.2017 р. о 
12 год. 00 хв. у приміщенні Суворовського районно-
го суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорно-
морського козацтва, 68, зала судових засідань № 8. 
У разі неявки Сиргі Іона Андрійовича судове засідан-
ня буде проведене у його відсутність.

Суддя С. С. Аліна

Сливченко Ганна Лук’янівна, 1942 року народження, яка за-
реєстрована за адресою: вул. Прикордонна, 2, с. Гатище Вов-
чанського району Харківської області, та Коцар Ерміне Агасів-
на, 1979 року народження, яка зареєстрована за адресою: вул. 
Прикордонна, 2, с. Гатище Вовчанського району Харківської об-
ласті; викликаються як відповідачі на 11.04.2017 р. об 11.00 до 
районного суду м. Вовчанськ Харківської області, вул. Торгова, 
2, для участі у справі за позовом Коцар В. В., третя особа Гати-
щенська сільська рада Вовчанського району Харківської області, 
про визнання осіб такими, які втратили право користування жит-
ловим приміщенням та про зняття з реєстраційного обліку.  Яв-
ка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідачів справа бу-
де розглядатися за їхньої відсутності на підставі наявних мате-
ріалів справи.

Суддя І. С. Уханьова

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дністрян О. М. за адресою: м. Бер-

дянськ, вул. Консульська, б. 64, каб. № 410 12 квітня 2017 року об 11 годині 20 хвилин 

буде розглядатись справа за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Пакреєвої Світлани Іванівни 

про стягнення заборгованості. Суд викликає як відповідача Пакреєву Світлану Іванівну.

Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі її неявки справа буде розглянута за її 

відсутності.

Київський районний суд м. Одеси викликає Макулу Івана Степановича як відпові-
дача по справі № 520/1285/17 за позовом Моторного (транспортного) страхового бю-
ро України до Макули Івана Степановича про відшкодування в порядку регресу витрат, 
пов’язаних з регламентною виплатою.

Судове засідання відбудеться 18.05.2017 р. о 09 годині 30 хвилин у судді Луняченка 
В. О. в приміщенні Київського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Вар-
ненська, 3-б, каб. 222.

Свідоцтво малого судна 

серії СБ № 15680 на судно «Крим» 

державний номер УХА 0297К, видане 

на ім’я Штепенко Валерія Юрійовича, 

вважати недійсним.

Вугледарський міський суд Донецької області (85670, м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає ци-
вільну справу за позовом Шемчука Павла Вікторовича до Шемчука Марка Павловича про визнання таким, 
що втратив право користування житловим приміщенням.

Відповідач по справі: Шемчук Марк Павлович, 23.12.1982 року народження, місце реєстрації: 85670, До-
нецька область, м. Вугледар, вул. 13 Десантників, буд. 45, кв. 66.

Справу призначено до розгляду на 11.00 годину 11 квітня 2017 року.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-

повідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.
Суддя Луньова О. Г.

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що 24.11.2016 року 

було винесено заочне рішення по цивільній справі № 409/2421/16-ц за позовом Това-

риства з обмеженою відповідальністю «Порше Мобіліті» до Серебрякової Лариси Ми-

колаївни про стягнення заборгованості та збитків відповідно до Кредитного договору 

№ 50002873 від 26.12.2011 року, яким позовні вимоги задоволено повністю.

Суддя Максименко О. Ю.

Судновий квиток 

на риболовне судно з бортовим 

номером ЯДП-19-05, власник 

ПП «Форощук і К», у зв’язку з втратою 

вважається недійсним.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/3115/16-ц за позовом Гарагатої Наталії Олек-
сандрівни до Гарагатого Олександра Володимирови-
ча про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 17.04.2017 року об 
11.00 год. (резервна дата 21.04.2017 року об 11.00 
год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт 
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається як відповідач Гарагатий Олександр 
Володимирович, адреса: Луганська область, м. Лу-
ганськ, вул. Тімірязєва, 4/51.

У випадку неявки відповідача справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Полєно B. C.

Першотравневий районний суд м. Чернівці викли-
кає Кіріяк Людмилу Олександрівну, 25.03.1973 року 
народження, останнє відоме місце проживання якої 
за адресою: м. Чернівці, вул. Висока 2/2; Житарюка 
Руслана Миколайовича, 18.06.1972 року народжен-
ня, останнє відоме місце проживання якого за адре-
сою: м. Чернівці, вул. Руська 277/78, як відповідачів у 
судове засідання по цивільній справі за позовом То-
вариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні 
ініціативи» до Кіріяк Людмили Олександрівни, Жи-
тарюка Руслана Миколайовича про стягнення забор-
гованості.

Розгляд справи призначено на 13 квітня 2017 ро-
ку о 09 год. 30 хв. у приміщенні Першотравневого ра-
йонного суду, розташованого за адресою: м. Чернів-
ці, вул. Головна, 105, каб. №2.

У разі неявки в судове засідання, справу буде роз-
глянуто за вашої відсутності.

Суддя І. В. Іщенко

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радян-
ська, буд. 39 «А») розглядає позовну заяву ПАТ «Держав-
ний ощадний банк України» в особі філії — Донецьке облас-
не управління AT «Ощадбанк» до Линник Р.В. про стягнен-
ня заборгованості.

Відповідач Линник Роман Володимирович, 11.02.1982 
р.н., останнє місце реєстрації: 86782, Донецька область,  
м. Харцизьк, смт Гірне, вул. Колективна, 6/1, викликається 
на 10.04.2017 року о 09.30 год. до Добропільського місь-
крайонного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді спра-
ви. До розгляду цивільної справи пропонується надати суду 
письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні до-
кази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, 
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше спра-
ву буде розглянуто у його відсутність на підставі наявних у 
ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Орджонікідзевський районний суд м. Запо-
ріжжя (суддя Апаллонова Ю. В.) викликає в су-
дове засідання (провадження № 335/8559/15-к, 
1-кп/335/61/2016) обвинуваченого Сербу Володи-
мира Івановича, 08.01.1960 року народження, остан-
нє відоме місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Роз-
ваги, 27, кв. 19, по кримінальному провадженню  
№ 42014080000000272 за обвинуваченням Серби 
Володимира Івановича у вчиненні злочинів, передба-
чених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 365 КК України, 
яке відбудеться 21 квітня 2017 року о 10.30 год., 12 
травня 2017 року о 10.30 год. за адресою: м. Запо-
ріжжя, вул. Перемоги, 51, зал судових засідань № 1.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження, обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

У провадженні Шевченківського районного суду  
м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом Кузь-
міна Олексія Авеніровича та Хвилі Наталії Олександрів-
ни до Приватного акціонерного товариства «Страхова 
компанія «ЕККО», третя особа, яка не заявляє самостій-
них вимог щодо предмета спору, Нацкомфінпослуг, про 
стягнення страхових виплат, коштів за порушення гро-
шового зобов’язання та відшкодування моральної шко-
ди.

Розгляд зазначеної справи повторно призначено на 10 
травня 2017 року о 08 год. 00 хв. у приміщенні Шевчен-
ківського районного суду м. Києва (адреса суду: м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31А, каб. № 306).

Суд викликає в судове засідання Приватне акціонерне 
товариство «Страхова компанія «Екко», як відповідача.

У разі неявки представника відповідача в судове за-
сідання, справа буде розглянута за наявними в ній до-
казами.

Суддя А. Гуменюк

У провадженні Павлоградського міськрайонного 
суду Дніпропетровської області знаходиться цивіль-
на справа № 185/2257/17 за позовом Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія 
«Довіра та Гарантія» до Михайлової Тетяни Федорів-
ни про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Відповідачка Михайлова Тетяна Федорівна викли-
кається в судове засідання на 15.00 год. 10 квітня 
2017 року в приміщенні Павлоградського міськра-
йонного суду Дніпропетровської області: Дніпропе-
тровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 
буд. 135, кабінет № 203.

Після опублікування об’яви в пресі, відповідач вва-
жається повідомленим про дату, час та місце розгля-
ду справи. У разі неявки відповідача справу буде роз-
глянуто за його відсутності.

Суддя Гаврилов В. А.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
буд. 2) розглядає цивільну справу за позовною за-
явою Дьоміна Олександра Олександровича до Ле-
бедєвої Любові Костянтинівни про визнання осо-
би такою, що втратила право користування житло-
вим приміщенням. Відповідачка по справі: Лебедє-
ва Любов Костянтинівна, останнє відоме місце про-
живання: Донецька область, Слов’янський район, с. 
Черкаське, вулиця Залізнична, будинок № 8, викли-
кається на 10 квітня 2017 року о 15 годині 30 хвилин 
до Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-
ласті (Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, 2), 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 в її відсутність.

Суддя Хаустова Т. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Ми-
ру, буд. 5) розглядає цивільну справу за позовною 
заявою Публічного акціонерного товариства комер-
ційного банку «ПРИВАТБАНК» до Веремеєвої Ніни 
Сергіївни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Відповідачка по справі: Веремеєва Ніна Сергіїв-
на (останні відомі суду місця реєстрації за адреса-
ми: Донецька обл., м. Бахмут, вул. Чайковського, 
буд. 24, та Донецька обл., м. Бахмут, вул. Миру, буд. 
185) викликається 12 квітня 2017 року на 12 годи-
ну 45 хвилин до суду, каб. 301, для участі в розгля-
ді справи по суті.

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

Суддя Конопленко О. С.

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. 
Банкова, 39а) розглядає цивільну справу за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Державний 
ощадний банк України» до Тохтамиша Сергія Ігоро-
вича, Тохтамиш Ірини Михайлівни, Кудрявцевої Да-
рини Геннадіївни про стягнення заборгованості.

Відповідачі: Тохтамиш Сергій Ігорович, 1989 р.н., 
та Тохтамиш Ірина Михайлівна, 1968 р.н., виклика-
ються на 10 квітня 2017 року о 14.00 годині до До-
бропільського міськрайонного суду, кабінет № 15, 
для участі у розгляді справи у відкритому судовому 
засіданні.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбут-
тя, вони повинні повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у їхню відсутність.

Суддя Здоровиця О. В.

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської 
області повідомляє, що 11.04.2017 року о 13.00 год. у при-
міщенні суду за адресою: вул. Г.Сокальського (К. Лібкнехта, 
76), Олександрія (зал №3 суддя Авраменко О. В.) відбудеть-
ся розгляд цивільної справи за позовною заявою Олексан-
дрійської районної державної адміністрації, як Органа опіки 
та піклування, в інтересах малолітнього Югас Марка Олего-
вича до Югас Лариси Володимирівни та Югас Олега Михай-
ловича, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на 
предмет спору: Червонокам’янська сільська рада Олексан-
дрійського району Кіровоградської області, як Орган опіки 
та піклування на місцях, про позбавлення батьківських прав 
та стягнення аліментів.

В судове засідання викликається відповідач Югас Олег 
Михайлович, останнє відоме місце проживання: вул. Лесі 
Українки, 4, с. Червона Кам’янка Олександрійського району 
Кіровоградської області.

У разі неявки в судове засідання Югас Олега Михайлови-
ча справу буде розглянуто за його відсутності за матеріала-
ми справи.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по справі  
№ 409/3050/16-ц за позовом ПАТ «Державний ощадний банк 
України» в особі філії Луганського обласного управління AT 
«Ощадбанк» до Василюк Любові Михайлівни, Долженко Ні-
ни Станіславівни, Ганзій Галини Павлівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 21.04.2017 року о 10.30 год. 
(резервна дата 26.04.2017 року о 09.30 год.) у залі суду за 
адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевчен-
ка, 2.

Викликаються відповідачі: Василюк Любов Михайлів-
на, адреса: Луганська область, Лутугинський район, с. Че-
люскінців, вул. Степова, 3-а; Долженко Ніна Станіславівна, 
адреса: Луганська область, Лутугинський район, с. Челюс-
кінець, вул. 40 років Перемоги, 18; Ганзій Галина Павлівна, 
адреса: Луганська область, Лутугинський район, с. Челюскі-
нець, вул. Гагаріна, 2/2. У випадку неявки відповідачів справу 
буде розглянуто за їхньої відсутності за наявними доказами.

Суддя Полєно B. C.

11.04.2017 р. о 10 год. 30 хв. відбудеться судове 
засідання по цивільній справі за позовом Рябошап-
ки Тетяни Яківни до Слободянюк Людмили Петрівни, 
Демидюк Лариси Василівни, Шадіна Миколи Юрійо-
вича про усунення перешкод у користуванні земель-
ною ділянкою.

В судове засідання викликаються: Демидюк Ла-
риса Василівна, останнє відоме місце проживання: 
пров. Харчовиків, 1, м. Вінниця; Шадін Микола Юрі-
йович, останнє відоме місце проживання: пров. Хар-
човиків, 3, м. Вінниця.

Явка Демидюк Лариси Василівни, Шадіна Миколи 
Юрійовича обов’язкова.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Ві-
нниця, вул. Грушевського, 17, каб. №5.

Баришівський районний суд Київської області повідомляє як відповідача 
Аліхманова Зелімхана Султановича, який проживав за адресою: вул. Коро-
льова, буд. 9, село Лук’янівка, Баришівський район, Київська обл., що судо-
вий розгляд цивільної справи за позовом Новікової Ольги Володимирівни до 
Аліхманова Зелімхана Султановича про розірвання шлюбу призначено до су-
дового розгляду на 09 годину 00 хвилин на 18 квітня 2017 року.

Ваша явка обов’язкова.
В разі вашої неявки розгляд справи буде проведений за вашою відсут-

ністю.
Суддя Єременко В. М.

Олевський районний суд Житомирської області викликає Хланя Володими-
ра Андрійовича, 24.08.1982 року народження, який зареєстрований за адресою:  
с. Радовель, вул. Лесі Українки, 14, Олевського району, Житомирської області як 
відповідача по справі за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання на 10 год. 00 хв. 13 квітня 2017 року.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Олевського районного суду Жито-
мирської області за адресою: м. Олевськ, вул. Володимирська, 7, Житомирська 
область,

У разі неявки без поважних причин у судове засідання, або не повідомлення 
про причини неявки, справу буде розглянуто за відсутністю відповідача.

Суддя В. В. Волощук

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як відповідача Гогі-
чаішвілі Заза Гамлетовича за позовом Навроцької Людмили Володими-
рівни до Гогічаішвілі Заза Гамлетовича про визнання особи такою, що 
втратила право користування житловим приміщенням. Судове засідан-
ня відбудеться 25.04.2017 р. о 12 год. 00 хв. у приміщенні Суворовсько-
го районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморсько-
го козацтва, 68, зала судових засідань № 8. У разі неявки Гогічаішвілі 
Заза Гамлетовича судове засідання буде проведене у його відсутність.

Суддя С. С. Аліна
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оголошення
Токмацький районний суд Запорізької області ви-

кликає в судове засідання Лефтерова Петра Васильо-
вича як відповідача в цивільній справі № 328/707/17 за 
позовом ПАТ «Державний ощадний банк України», в 
особі філії Донецьке обласне управління AT «Ощад-
банк» до Лефтерова Петра Васильовича про стяг-
нення заборгованості за кредитом. Судове засідання 
відбудеться 18.04.2017 року о 10 годині 00 хвилин в 
приміщенні Токмацького районною суду Запорізької 
області за адресою: Запорізька область, м. Токмак, 
вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Коваленко П. Л.

Комінтернівський районний суд Одеської об-
ласті викликає як відповідача Улогова Володими-
ра Григоровича в судове засідання, яке відбудеть-
ся 16.05.2017 року о 10.45 годині у приміщенні Ко-
мінтернівського районного суду за адресою: Одесь-
ка область, Лиманський район, смт. Доброслав, вул. 
Першотравнева, 51, зала № 1, у якому буде слуха-
тись цивільна справа № 504/4477/15-ц за позовом 
Радова Юрія Станіславовича до Улогова Володими-
ра Григоровича про визнання договору дарування 
недійсним.

Суддя Добров П. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд ци-
вільної справи за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Державний ощадний банк України» до Занченка Оле-
га Володимировича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Відповідач у справі Занченко Олег Володи-
мирович проживає за адресою: Донецька область, м. Єна-
кієве, смт К. Марксове, вул. Воровського, 32 викликається 
в судове засідання призначене на 10 год. 00 хв. 10.04.2017 
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, від-
повідач повинен повідомити суд про причини неявки. За ін-
ших обставин розгляд справи відбудеться у його відсутності.

Суддя Чопик О. П.

Бориславський міський суд Львівської області ви-
кликає в судове засідання Мініва Петра Євстафови-
ча, останнє відоме місце проживання за адресою: м. 
Борислав, вул. Коваліва, 18, кв. 34 як відповідача у 
цивільній справі за позовом Яким Анни Степанівни 
до Мінів Петра Євстафійовича, третя особа: Ваврик 
Надія Іванівна про визнання особи такою, що втрати-
ла право на проживання у житловому приміщенні на 
10 год. 30 хв. 04.05.2017 р. (за адресою: м. Борислав, 
вул. Грушевського, 21).

У випадку неявки Мініва Петра Євстафовича спра-
ва буде розглянута у його відсутності.

Суддя А. Т. Слиш

Кременецький районний суд повідомляє, що 11 травня 2017 
року о 10 годині 00 хвилин в приміщенні Кременецького район-
ного суду Тернопільської області за адресою: вул. В.Чорновола, 
7, м. Кременець, Тернопільської області відбудеться судовий 
розгляд цивільної справи за позовом Симонович Вікторії Васи-
лівни до Симоновича Василя Івановича про стягнення аліментів 
на утримання неповнолітньої дитини, надання дозволу для виїзду 
неповнолітньої дитини за межі України без згоди батька.

Кременецький районний суд повідомляє як відповідача: Си-
моновича Василя Івановича, адреса реєстрації: с. Журавичі Кі-
верського району Волинської області про необхідність з’явитися 
в судове засідання для участі в розгляді даної цивільної справи 
та пропонує представити суду заперечення проти заявленого по-
зову та подати раніше неподані докази.

Суддя Мочальська В. М.

Старобільський районний суд Луганської області 
викликає Сапегіну Олену Іванівну, яка мешкає: вул. 
Перше Травня, 41, с. Кам’янка Старобільського ра-
йону, Луганська область як відповідача, у судове за-
сідання по цивільній справі № 431/553/17 за позо-
вом Афанасьєвського С.А. до Сапегіної О.І., третя 
особа: Старобільський РВ ДРАЦС ГТУЮ у Луганській 
області про визнання батьківства, що відбудеться 
21.04.2017 р. о 08.15 год. в приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 
38а. У разі неявки на вказане судове засідання, суд 
розглядатиме справу без вашої участі на підставі ч. 4 
ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. В. Кудрявцев

Новоайдарський районний суд викликає Скрябі-
на Вадима Вікторовича як відповідача в судове засі-
дання за позовом Скрябіної Світлани Михайлівни до 
Скрябіна Вадима Вікторовича про стягнення алімен-
тів, що відбудеться 11 квітня 2017 року о 12.00 годи-
ні в приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
смт Новоайдар, вул. Миру, 38.

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

Суддя В. Б. Мартинюк

Білокуракинський районний суд Луганської області 

повідомляє, що 05.12.2016 року було винесено заочне 

рішення по цивільній справі № 409/2314/16-ц за позо-

вом Товариства з обмеженою відповідальністю «По-

рше Мобіліті» до Цуркана Михайла Олександровича 

про стягнення заборгованості та збитків відповідно 

до кредитного договору № 50009870 від 01.08.2013 

року, яким позовні вимоги задоволено повністю.

Суддя Максименко О. Ю.

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 24.03.2017 року було винесе-

но заочне рішення по цивільній справі № 409/186/17 

за позовною заявою Белецького Володимира Дми-

тровича до Белецької Валентини Василівни про ро-

зірвання шлюбу, яким позовні вимоги задоволено у 

повному обсязі.

Суддя Максименко О. Ю.

Києво-Святошинський районний суд Київської 
області повідомляє відповідачів: Шевченка Артема 
Олеговича, Сусляка Юрія Володимировича, що роз-
гляд цивільної справи за позовом Пасічника Ігоря 
Андрійовича до Шевченка Артема Олеговича, Сус-
ляка Юрія Володимировича про стягнення грошових 
коштів відбудеться о 09 год. 30 хв. 30 травня 2017 
року в приміщенні Києво-Святошинського районно-
го суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. 
Мельниченка, 1.

У випадку неявки в судове засідання справа буде 
розглянута за вашої відсутності на підставі наявних 
у ній доказів.

Суддя А. Я. Волчко

Московський районний суд м. Харкова викликає 
П’ятихіна Павла Миколайовича як відповідача по ци-
вільній справі № 643/15934/16-ц за позовом Това-
риства з обмеженою відповідальністю «Фінансова 
компанія «Європейська агенція з повернення бор-
гів» до П’ятихіна Павла Миколайовича про стягнен-
ня заборгованості. Слухання справи призначено на 
10.04.2017 року о 10.00 годині в приміщенні Мос-
ковського районного суду м. Харкова за адресою: м. 
Харків, пр-т Ювілейний, 38-Є, каб. 42.

Суддя М. В. Мамалуй

Ухвалою Бердянського міськрайонного суду Запорізької 
області від 17.03.2017 року відкладено підготовче судове за-
сідання по кримінальному провадженню відносно Полто-
рацької Ірини Іванівни, яка обвинувачується у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 
ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України на 09.00 годину 25 квіт-
ня 2017 року.

До суду як обвинувачена викликається Полторацька Іри-
на Іванівна. Підготовче судове засідання відбудеться 25 квіт-
ня 2017 року о 09 годині 00 хвилин в приміщенні Бердян-
ського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область,  
м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зал 303.

Суддя Троценко Т. А.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться обвинувальний акт 
у кримінальному провадженні відносно Мартинен-
ка В’ячеслава Віталійовича у вчиненні кримінально-
го правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 КК України.

Як обвинувачений викликається Мартиненко 
В’ячеслав Віталійович, 28.02.1991 року народження, 
в підготовче судове засідання, яке призначено на 13 
год. 00 хв. 10 квітня 2017 року та відбудеться в при-
міщенні Бердянського міськрайонного суду за адре-
сою: вул. Консульська, 64, м. Бердянськ, Запорізь-
ка область. 

Суддя Морока C. M.

Приморський районний суд м. Одеси викликає 
Рибакова Бориса Олеговича в судове засідання по 
справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Рибако-
ва Бориса Олеговича про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 16 травня 2017 року об 11 
год. 30 хв. у приміщенні Приморського районного 
суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. 
№ 218. У разі неявки справу буде розглянуто у ва-
шу відсутність.

Суддя О. П. Шенцева

Приморський районний суд м. Одеси викликає 
Стьопичева Максима Сергійовича в судове засідання 
по справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Стьо-
пичева Максима Сергійовича про стягнення заборго-
ваності.

Засідання відбудеться 18 квітня 2017 року о 15 
год. 30 хв. у приміщенні Приморського районного 
суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. 
№ 218. У разі неявки справу буде розглянуто у ва-
шу відсутність.

Суддя О. П. Шенцева

Суддею Бердянського міськрайонного суду  

Дністрян О. М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Кон-

сульська, б. 64, каб. № 410) 12 квітня 2017 року об 

11 годині 00 хвилин буде розглядатись справа за по-

зовом Публічного акціонерного товариства «Ідея-

Банк» до Гокуна Олександра Івановича про стягнен-

ня заборгованості за кредитним договором.

Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі неяв-

ки справа буде розглянута за його відсутності.

Лобач Іван Петрович, 27.01.1926 року народжен-
ня, останнє відоме місце проживання: Херсонська 
область, Скадовський район, с. Улянівка, вул. Мо-
лодіжна, буд. №11, викликається як відповідач по 
цивільній справі за позовом Чуприни Євгенії Іванів-
ни про визнання договору купівлі-продажу дійсним 
та визнання права власності на нерухоме майно. Су-
довий розгляд відбудеться 27.04.2017 року о 08 год. 
10 хв. у приміщенні Скадовського районного суду 
за адресою: м. Скадовськ Херсонської області, вул. 
Мангубінська, 39. У разі неявки, справа розглядати-
меться за наявними доказами.

Суддя Н. І. Ведмідська

Приазовський районний суд Запорізької облас-
ті (розташований за адресою: Запорізька область, 
Приазовський район, смт Приазовське, вул. Пушкі-
на, 5, тел. (06133) 22160), викликає Дікленка Сергія 
Миколайовича, який мешкає за адресою: Донецька 
область, Новоазовський район, с. Хомутове, вул. 1 
Травня, б. 14 як відповідача в судове засідання, при-
значене на 13.04.2017 р. о 09 годині 00 хвилин по 
цивільній справі за позовом КС «Можливість» до Ді-
кленка C. M. про стягнення заборгованості.

Cуддя Васильцова Г. А.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області (суддя Гаврилов В. А.) викликає в 
судове засідання відповідача Шаповалова Віктора 
Борисовича у справі за позовом Шаповалової Тетя-
ни Миколаївни про розірвання шлюбу.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Каді-
ївська, буд. 10, кв. 45, м. Донецьк.

Судове засідання призначене на 12 квітня 2017 р. 
о 08.30 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпров-
ська, 135, каб. 203.

У разі неявки відповідача в судове засідання спра-
ва, згідно з вимогами ЦПК України, може бути роз-
глянута за його відсутністю.

Приморський районний суд м. Одеси викликає в судо-
ве засідання як відповідача Завгороднього Валерія Олек-
сандровича по цивільній справі № 522/678/17 за позо-
вом Завгородньої Діни Володимирівни про розірвання 
шлюбу.

Судове засідання відбудеться 14.04.2017 року об 11 
год. 30 хв. та 11.05.2017 року о 09 год. 30 хв. у залі су-
дового засідання № 111 Приморського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33.

В разі неявки відповідача в судове засідання на вка-
зану дату, справа буде розглянута за його відсутністю.

Суддя А. В. Тарасов

Куйбишевський районний суд Запорізької області викли-
кає Кудряшова Олександра Миколайовича в судове засі-
дання як відповідача у справі № 319/166/17 за позовом ПАТ 
«Державний Ощадний банк України» в особі філії — Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, яке відбудеться о 15 
год. 30 хв. 12.04.2017 року в приміщенні суду за адресою: 
вул. Центральна, 26а, смт Більмак, Більмацький район, Запо-
різька область, 71001. Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У разі неявки відповіда-
ча в судове засідання, справа згідно з вимогами ЦПК Укра-
їни може бути розглянута за його відсутності. Відповідач у 
випадку неявки в судове засідання зобов’язаний повідомити 
суд про причини неявки.

Суддя В. М. Ходько

У провадженні судді Заставнівського районного 
суду Чернівецької області Пухарєвої О. В. знаходить-
ся цивільна справа № 716/1695/16-ц за позовом Ба-
бича Олександра Миколайовича до Каменецької Ка-
терини Василівни про визнання права власності на 
спадкове майно.

Суд викликає Каменецьку Катерину Василівну, 
21.01.1958 р.н., у судове засідання, яке призначено 
на 12 год. 00 хв. 19 квітня 2017 року в приміщенні За-
ставнівського районного суду: м. Заставна, вул. Не-
залежності, 95, зал судових засідань №3. У разі неяв-
ки відповідача справа розглядатиметься за наявни-
ми матеріалами.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання Гоголя Юрія Стаховича як 
відповідача в цивільній справі № 328/706/17 за позо-
вом ПАТ «Державний ощадний банк України», в осо-
бі філії — Донецьке обласне управління АТ «Ощад-
банк» до Гоголя Юрія Стаховича про стягнення за-
боргованості за кредитом. Судове засідання відбу-
деться 18.04.2017 року о 10 годині 30 хвилин у при-
міщенні Токмацького районного суду Запорізької об-
ласті за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. 
Володимирська, буд. 28.

Суддя Коваленко П. Л.

Білокуракинський районний суд Луганської області 
повідомляє, що 19.01.2017 року було винесено заочне 
рішення по цивільній справі № 409/2624/16-ц за позо-
вною заявою Єфімової Христини Вікторівни до Лапченка 
Євгена Вячеславовича про визначення місця проживання 
дитини, яким позовні вимоги задоволено у повному обся-
зі та 27.02.2017 року винесено додаткове рішення по да-
ній справі про стягнення судових витрат з відповідача Лап-
ченка Є. В., яким стягнуто з відповідача Лапченка Є. В. на 
користь Єфімової Х.В. судові витрати за сплачений судо-
вий збір у розмірі 551,20 грн та витрати, пов’язані з роз-
міщенням оголошення в газеті «Урядовий кур’єр» про 
виклик відповідача в розмірі 420,00 грн.

Суддя Максименко О. Ю.

Солом’янський районний суд міста Києва (м. Ки-
їв, вул. Полковника Шутова, 1, каб. 21) викликає на 
17.05.2017р. о 09 год. 00 хв. Байдюк Анну Станіславів-
ну як відповідачку в цивільній справі №760/17011/16-
ц (№2/760/116/17) за позовом Войновської Олексан-
дри Дадівни до Байдюк Анни Станіславівни, третя 
особа: Служба у справах дітей Солом’янської РДА, 
про усунення перешкод щодо виховання та вільно-
го спілкування з малолітнім онуком.

У разі неявки справу буде розглянуто за відсутнос-
ті відповідачки.

Суддя Коробенко С. В.

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області викликає як відповідача Жилякова Гри-
горія Миколайовича для участі в цивільній справі за 
позовною заявою ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення 
заборгованості. У зв’язку з вашою неявкою судове 
слухання перенесено на 13 квітня 2017 року о 15.00 
годині в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сто-
рін, вони вважаються повідомленими про час та міс-
це слухання справи.

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

Суддя В. А. Карягіна

Вугледарський міський суд Донецької області 
(85670, м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає 
цивільну справу за позовом Козлової Олени Генна-
діївни до Козлова Владислава Володимировича про 
розірвання шлюбу. Відповідач по справі: Козлов Вла-
дислав Володимирович, 25.08.1971 року народжен-
ня. Справу призначено до розгляду на 11.00 годину 
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 О. Г. Луньова

Голосіївський районний суд м. Києва викликає 
відповідача Симонова Михайла Вячеславовича, міс-
це реєстрації — м. Київ, вулиця Ломоносова, 5, кор-
пус 2, кв. 67, у судове засідання, що призначено на 
18 квітня 2017 року о 14 годині 00 хвилин у цивіль-
ній справі № 752/22201/16-ц, провадження по справі 
2/752/2138/16 за позовом Товариства з додатковою 
відповідальністю «ВіДі-Страхування» до Симонова 
Михайла В’ячеславовича про відшкодування шкоди 
в порядку регресу.

Адреса суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14-а, кабі-
нет №26.

Суддя О. В. Мирошниченко

Мелітопольський міськрайонний суд повідомляє 
Войкіна Андрія Степановича, що 20 квітня 2017 року 
о 09.30 годині в приміщенні Мелітопольського місь-
крайонного суду Запорізької області за адресою: За-
порізька область, м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11, бу-
де слухатися цивільна справа за позовом Долганової 
М.М. до Войкіна А. С. про стягнення аліментів та ко-
штів на утримання.

З опублікуванням оголошення про виклик, відпо-
відач по справі Войкін А. С. вважається повідомле-
ним про час та місце розгляду справи і у випадку не-
явки справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя Ніколова І. С.

В провадженні Суворовського районного суду м. 
Одеси перебуває цивільна справа № 523/684/17-ц за 
позовом Ткач Тетяни Андріївни до Ткача Олександра 
Олексійовича про розірвання шлюбу.

В судове засідання, яке відбудеться в приміщенні 
Суворовського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала су-
дових засідань № 21 — 12.04.2017р. о 09.20 год. ви-
кликається відповідач Ткач Олександр Олексійович, 
який проживав за адресою: м. Одеса, вул. Я. Горді-
єнка, б. 36.

В разі неявки відповідача в судове засідання, спра-
ва буде розглянута за його відсутності.

Суддя В.К. Кисельов

Представництво компанії  
«ВОРЛД МЕДІЦИН ЛІМІТЕД»  

в Україні,
 код 26610718, 

оголошує про закриття Представництва в Україні, 

згідно з рішенням Ради Директорів і Акціонерів  

від 24 січня 2017 року. 

Претензії приймаються протягом двох місяців з да-

ти виходу оголошення за телефоном 044 575-11-00.

Повідомляється про здійснення ремонту  
та відновлювальних робіт технічних  

приміщень площею до 20 м кв.,  
розташованих за адресою:  
м. Київ, вул. Кривоноса, 17, 

задля унеможливлення протікання з даху будинку 
та зволоження, а також користування  

за відповідною метою. 
Щодо фінансування зазначених робіт та думки з при-
воду користування вказаними приміщеннями необ-
хідно повідомити за адресою електронної пошти: 
edom828@ukr.net та номером телефону 097 413 81 07 
до 10.04.2017 р.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 6 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +3  +8 +12  +17 Черкаська +3  +8 +12  +17
Житомирська +3  +8 +10  +15 Кіровоградська +3  +8 +12  +17
Чернігівська +3  +8 +12  +17 Полтавська +3  +8 +12  +17
Сумська +3  +8 +12  +17 Дніпропетровська +3  +8 +13  +18
Закарпатська +3  +8 +5  +10 Одеська +3  +8 +12  +17
Рівненська +3  +8 +5  +10 Миколаївська +3  +8 +12  +17
Львівська +3  +8 +5  +10 Херсонська +3  +8 +12  +17
Івано-Франківська +3  +8 +5  +10 Запорізька +3  +8 +12  +17
Волинська +3  +8 +5  +10 Харківська +3  +8 +12  +17
Хмельницька +3  +8 +9  +14 Донецька +3  +8 +12  +17
Чернівецька +3  +8 +5  +10 Луганська +3  +8 +12  +17
Тернопільська +3  +8 +5  +10 Крим +3  +8 +12  +17
Вінницька +3  +8 +12  +17 Київ +5  +7 +14  +16

Укргiдрометцентр

ФОТОФАКТ 

ОБ’ЄКТИВНИЙ ПОГЛЯД. Терно-
пільський фотограф Тарас Хлібо-
вич ламає стереотипи щодо укра-
їнського національного одягу. Він 

створив серію світлин іноземців у 
вишиванках: на фото студенти з Іра-

ку, Марокко, Нігерії, Індії. Про те, як 
працював над цим проектом митець роз-

повів виданню PRO.te.ua, повідомляє медіа-портал україн-
ської діаспори.

«Ми маємо різні стереотипи в головах, один із них стосуєть-
ся автентичного українського одягу, — каже Тарас. — Згідно 
з цим кліше, на фотографіях українського національного одя-
гу мають бути красиві дівчата обов’язково на фоні старовин-
ного реманенту, дерев’яних хат під солом’яною стріхою, на ку-
пі сіна чи соломи. Та ми живемо в іншому часі, в світі електро-

нних гаджетів, мобільного інтернету, доповненої та віртуаль-
ної реальності, ми їздимо на німецьких і японських автомобі-
лях, у нас вчаться студенти — представники різних рас з ба-
гатьох країн. Гадаю, що темношкірий студент зі смартфоном 
у руках, але одягнений в столітній автентичний одяг, виглядає 
актуально, підкреслюючи, що давнє народне ужиткове мисте-
цтво все ще живе».

Під час зйомки автор запитував студентів про враження від 
українського одягу, що є спільного з їхнім рідним національ-
ним вбранням. Наприклад, фасон чоловічих сорочок близь-
кий до фасону сорочок, які носять в арабських країнах. Та 
найбільше студентам подобалася вишивка, кольорова, різно-
манітна.

Одяг для зйомки фотохудожникові надала етногалерея 
«Спадок» родини Демкур — це були експонати, яким понад 
сто років років.

Чи зніматимуть на Черкащині індійське кіно?
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

СВІЖИМ ПОГЛЯДОМ. 
Надзвичайний і Повноваж-
ний посол Республіки Індія в 
Україні Манодж Кумар Бхар-
ті, нещодавно вперше по-
бувавши на Черкащині, був 
нею зачарований. Батьків-
щина Тараса Шевченка вра-
зила його природою, історич-

ними пам’ятками, щирими 
людьми.

— З огляду на те що Чер-
кащина — місце народження 
Тараса Шевченка й багатьох 
інших видатних діячів, хотіло-
ся, щоб вона була культурним 
посередницьким центром між 
Індією й Україною. Я вже три-
валий час опікуюся тим, щоб 
в Україні організувати зйомки 
фільмів. Це мій перший візит 

в область, і одразу привер-
нули увагу ландшафти Чер-
кащини. Я зрозумів, що тут є 
гарні локації. Упродовж цьо-
го року плануємо завершити 
6—7 різних проектів для зні-
мання індійського кіно в Укра-
їні. 

Посол попросив посприяти 
індійським продюсерам, якщо 
вони приїдуть на Черкащи-
ну. За його словами, це допо-

може збільшити потік турис-
тів з Індії, оскільки Шевчен-
ків край побачать сотні міль-
йонів індійських глядачів, які 
захочуть приїхати сюди. Таке 
вже спостерігали в Мексиці, 
Новій Зеландії, Південній Аф-
риці, Бразилії, Стамбулі, де 
відбулися зйомки фільмів. За 
п’ять років кількість туристів з 
Індії в ці країни зросла в де-
сятки разів.

Олена Костевич — 
найкраща спортсменка березня

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

У ДЕСЯТКУ! Найтитуло-
ванішу українську представ-
ницю кульової стрільби Оле-
ну Костевич Національний 
олімпійський комітет визнав 
найкращою спортсменкою 
першого весняного місяця в 
Україні. Її особистого настав-
ника Ігоря Чередінова — най-
кращим тренером березня.

Підбиваючи підсумки спор-
тивного місяця, експертна ко-

місія НОК відзначила висо-
кі здобутки наших стрільців 
на чемпіонаті Європи в сло-
венському Мариборі. Воло-
дарями срібних нагород ста-
ли Олена Костевич (пневма-
тичний пістолет, 10 метрів) та 
Олег Царьков (пневматична 
гвинтівка, 10 метрів). Ці ме-
далі — найвищі нагороди се-
ред українських спортсменів 
в олімпійських номерах про-
грами (серед дорослих).

Після всебічного аналізу 
виступів спортсменів та з ура-

хуванням детальних консуль-
тацій з Федерацією стрільби 
України, коментарів тренер-
ського складу збірної Украї-
ни зі стрільби експертна комі-
сія й ухвалила рішення визна-
ти найкращою спортсменкою 
місяця Олену Костевич.

На шляху до фіналу в Ма-
риборі наша олімпійська чем-
піонка і дворазова бронзо-
ва призерка Ігор позбавила 
можливості боротися за при-
зові місця відому спортсменку 
із Греції, олімпійську чемпіон-

ку та призерку Ігор-2016 Анну 
Коракакі. У фіналі Олена Кос-
тевич поступилася лише пе-
реможниці цього чемпіонату 
Європи Зорані Арунович, яка 
завершила виступ зі світовим 
рекордом.

Для Олени Костевич це 
четверте високе визнання 
Націо нального олімпійського 
комі тету. Звання найкращої 
спортсменки вона отримувала 
в травні 2011-го, а також у лю-
тому й жовтні 2012 року, пові-
домляє прес-служба НОК.

Опрацьовані всі 
необхідні матеріали 
для зміни статусу 
пам’ятки будівлі 
Держпрому з 
місцевого на 
національне значення 
і внесення її до 
державного реєстру.

Харківський Держпром 
стане пам’яткою 
архітектури 

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ. На Харківщині перевірили всі пам’ятки 
архітектури. Роботу протягом двох років проводили згідно з ви-
могами Закону України «Про охорону культурної спадщини». 
За інформацією департаменту містобудування та архітектури 
Харківської облдержадміністрації, до проведення інвентариза-
ції долучалися органи місцевого самоврядування, провідні зна-
вці, власники та користувачі пам’яток регіону. Було виконано об-
стеження та фотофіксацію пам’яток, уточнення їх адрес відпо-
відно до сучасного найменування адміністративно-територіаль-
них одиниць, збирання та систематизацію архівних даних то-
що. Також під час інвентаризації було виявлено деякі проблем-
ні питання, пов’язані з облі-
ком, збереженням та вико-
ристанням об’єктів культур-
ної спадщини. Першочер-
гової уваги потребує охоро-
на і збереження найвизна-
чніших об’єктів Харківщини 
в місті Люботині, селищах 
міського типу Старий Мер-
чик і Шарівка, а також Дер-
жпром у Харкові.

— Заручившись підтрим-
кою Українського осеред-
ку DОСОМОМО, Харківсь-
кої обл держадміністрації 
та Міністерства культур и 
України, департамент 
спільно з фахівцями НДІ 
па м’ят ко охоронних досліджень і ХНУБА опрацював усі необхідні 
матеріали для зміни статусу пам’ятки будівлі Держпрому з місце-
вого на національне значення і внесення її до державного реєстру, 
— каже директор департаменту Михайло Рабинович. — Надану 
облікову документацію схвалило Міністерство культури України, 
яке підготувало проект постанови Кабінету Міністрів про внесен-
ня будівлі Держпрому до Державного реєстру нерухомих пам’яток 
України як пам’ятки архітектури національного значення.

Завершується розроблення обласної програми збереження 
архітектурної спадщини Харківської області, яку планують по-
дати на розгляд сесії обласної ради до липня 2017 року. 
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