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МАРІ ЙОВАНОВИЧ:
«Ми підтримуємо  

роботу  
нормандської четвірки  

з виконання мінських 
угод. І покладаємо 

відповідальність  
на Росію за її мінські 

зобов’язання».
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Допомога онлайн
НОВАЦІЇ. Оформити державну виплату при народженні дитини можна не виходячи з дому

Ірина ПОЛІЩУК,  
«Урядовий кур’єр»

Спілкування з представника-
ми державних установ у ба-

гатьох викликає лише негативні 
емоції. Щоб потрапити до потріб-
ного фахівця, людям доводить-
ся інколи мало не по півдня ви-
стоювати в чергах. Та ще й ці фа-

хівці часто поводяться так, немов 
роб лять людині величезну послу-
гу, хоч вони лише виконують свої 
прямі професійні обов’язки. Тому 
не дивно, що більшість українців 
воліють до мінімуму звести спіл-
кування з представниками різ-
них державних установ. Деякі мі-
ністерства йдуть людям назустріч 
і переводять частину сервісів в 

електронний формат. Серед нова-
цій зокрема те, що віднедавна до-
помогу після народження дитини 
можна оформити, не виходячи з 
дому. Тож ми вирішили дізнатися, 
як це зробити швидко і без спіл-
кування з представниками орга-
нів соціального захисту населення.

Нині в Україні 1 мільйон 346 
тисяч жінок отримують допомо-

гу при народженні дитини. З них 
440 тисячам цю допомогу було 
призначено в 2016 році. На кож-
ного новонародженого платять у 
2017-му 41 280 гривень і кошти 
виплачують кількома транша-
ми: перший — 10 320 гривень, 
потім щомісяця до досягнення 
дитиною трьох років — по 860 
гривень.

Отже, раніше для оформлення 
першої допомоги батькам доводи-
лося неодноразово навідуватися 
до органів соцзахисту і надавати 
їм усі необхідні документи. Про-
те вже з 10 березня почав працю-
вати новий сервіс із призначен-
ня допомоги при народженні 
дитини в електронному ре-
жимі. 4

Комісія наполягає  
на диверсії 

ВІДГОМІН БАЛАКЛІЇ. Правоохоронні органи обов’язково дове-
дуть, що трагедія в Балаклії 23 березня — диверсія. Такий роз-
виток подій, коли о 02:58 в Балаклії стався перший вибух, а о 
03:05 почали розриватися снаряди, свідчить про сплановану ак-
цію, спрямовану на знищення армійського складу. Про це повідо-
мив під час брифінгу в ДСНС віце-прем’єр-міністр — міністр регіо-
нального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

Із 03:00 до 04:00 тривала евакуація населення. Територія, яка 
опинилася під загрозою ушкодження, сягнула 10 кілометрів, а це 
40 тисяч жителів. У перші години трагедії було евакуйовано понад 
19 тисяч людей, повідомляє прес-служба урядовця. 

Першочергові оперативні дії охопили евакуацію людей та їх 
розміщення, логістику, розмінування там, де був можливий до-
ступ, і обстеження будинків. Нині найважливіше — створити план 
гуманітарного розмінування і роботи на місцях з інформування 
населення про наявну небезпеку в означеній зоні, а також віднов-
лення осель, пошкоджених внаслідок трагедії.

13 653 
вибухонебезпечних предмети, зокрема 
32 авіабомби, знешкодили підрозділи 

ДСНС від початку року

НАГАЛЬНО. Зміни клімату вимагають невідкладної реакції  
від уряду й суспільства

Чи вистачить  
нам води
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Чому розпочата  
в далекому минулому  
реформа галузі  
книговидання  
не дала бажаного результату

Європарламент віддав  
521 голос «за» 
надання Україні 
безвізового режиму  
з країнами ЄС

НАРЕШТІ!

Посол США в Україні про протидію загостренню 
насильства вздовж лінії розмежування на Донбасі



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12 

документи

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

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

Міністерство молоді та спорту України 
оголошує конкурс про надання спортивній федерації статусу  

національної спортивної федерації з видів спорту:
Олімпійські види спорту:                        Неолімпійські види спорту:
1. волейбол пляжний,                              1. бойове самбо,
2. гімнастика художня,                            2. городковий спорт,
3. гімнастика спортивна,                         3. карате JKS,
4. стрибки на батуті,                                4. козацький двобій,
5. теніс                                                       5. морські багатоборства,
                                                                   6. спортивна акробатика,
                                                                   7. спортінг,
                                                                   8. танцювальний спорт,
                                                                   9. практична стрільба,
                                                                   10. шахи.
Документи приймаються протягом 30 днів з дня оголошення конкур-

су за адресою:
м. Київ, вул. Еспланадна, 42, кабінети 806, 516
понеділок — п’ятниця: з 10.00 до 16.00
Секретар комісії з олімпійських видів спорту – Кравченко Олеся Ми-

хайлівна Тел. для довідок: +380442899567
Секретар комісії з неолімпійських видів спорту – Душинська Олеся 

Вікторівна Тел. для довідок: +380442890998
Засідання комісії відбудеться протягом 15 днів після закінчення 

строку подання документів.

Відповідно до статті 39 Кодексу адміністративного судочинства Укра-
їни Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд викликає у 
відкрите судове засідання як позивача Приходченка Віталія Олегови-
ча, як відповідачів Товариство з обмеженою відповідальністю «Гранити 
Дніпра», Лівобережну об’єднану державну податкову інспекцію м. Дні-
пропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, як третьої особи: 
Реєстраційну службу Дніпропетровського міського управління юсти-
ції Дніпропетровської області по адміністративній справі №202/5212/15-а  
(8-а/202/1/2017) для участі в розгляді апеляційної скарги Публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» на ухвалу Ін-
дустріального районного суду м. Дніпропетровська від 19 січня 2017 
р. про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Індустрі-
ального районного суду м. Дніпропетровська від 19 червня 2015 ро-
ку та додаткової постанови Індустріального районного суду м. Дні-
пропетровська від 02 вересня 2015 року по справі № 202/5212/15-а  
(8-а/202/1/2017) за позовом Приходченка Віталія Олеговича до Това-
риства з обмеженою відповідальністю «Гранити Дніпра», Лівобережної 
об’єднаної державної податкової інспекції м. Дніпропетровська ГУ ДФС 
у Дніпропетровській області, третя особа: Реєстраційна служба Дніпро-
петровського міського управління юстиції Дніпропетровської області 
про припинення юридичної особи, яке відбудеться 11 квітня 2017 року 
о 10.00 год. у приміщенні Дніпропетровського апеляційного адміністра-
тивного суду за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 29 (головую-
чий суддя Шлай А.В.), зала судового засідання № 10.

У разі неприбуття сторін у судове засідання, справа буде розглянута 
за їх відсутності на підставі наявних в матеріалах справи доказів.

Голова суду А.А. Коршун

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адре-

сою: м. Вінниця, вул. Грушевського 17 в залі судових засідань № 19, 
20.04.2017 року о 12.00 годині, відбудеться підготовче судове засідан-
ня у кримінальному провадженні за обвинуваченням Волошка Віктора 
Вікторовича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 
КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинува-
чений Волошко Віктор Вікторович та захисник Прицюк Вадим Анатолі-
йович.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості 
з’явитися до суду, просимо повідомити про причини неможливості при-
буття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Курба-
тової І.Л., суддів Федчишена С.А., Жмудя О.О.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Патрушеву Андрію Олександровичу, 08.12.1967 р.н., 
зареєстрованому за адресою: діл. Цупова, 1/31, м. Луганська, відповід-
но до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України необхідно з’явитися 
10.04.2017 р. о 10.00 год., 11.04.2017 р. o 10.00 год. та 12.04.2017 р. o 
10.00 год. до Слідчого управління Головного управління Національної 
поліції в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєро-
донецьк, вул. Півоварова, 2 до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Лу-
ганській області Буніної І.В. для вручення повідомлення про підозру у 
скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 
27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України по кримінальному провадженню  
№ 12017130000000141, а також проведення інших слідчих та процесу-
альних дій по даному кримінальному провадженню.

Богуславський районний суд Київської обл. викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

Ращенко Діана Анатоліївна 07.04.2017 об 11:00 (останнє відоме місце реєстра-
ції: 09700, Київська обл., м. Богуслав, вул. Гагаріна, буд.  80, справа № 358/121/17, 
суддя  Корбут В. М.

У разі неявки відповідачки у призначений час або неповідомлення про причи-
ни неявки справа буде розглянута за її відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

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

Краснолиманський міський суд Донецької обл. викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться:

Полякова Ольга Миколаївна 24.04.2017 о 15:30 (останнє відоме міс-
це реєстрації: 84400, Донецька обл., м. Лиман, вул. Оборона, буд. 8а, 
кв. 55, справа № 236/721/17, суддя  Саржевська І. В.

Диргін Родіон Ігорович 10.04.2017 о 08:30 (останнє відоме місце ре-
єстрації: 84411, Донецька обл., Краснолиманський р-н, с. Рубці, вул. 
Залізнична, буд. 2, кв. 1, справа № 236/594/17, суддя  Біланова Н. В.

Косикова Катерина Сергіївна 13.04.2017 о 08:00 (останнє відоме міс-
це реєстрації: 84400, Донецька обл., м. Лиман, вул. Чапаєва, буд. 5, кв. 
3, справа № 236/638/17, суддя  Біланова Н. В.

Рєзнікова Ангеліна Сергіївна 13.04.2017 о 08:15 (останнє відоме міс-
це реєстрації: 84450, Донецька обл., Лиманський р-н, смт Кіровськ, 
вул. Побєди, буд. 53, справа № 236/794/17, суддя  Шаньшина М. В.

Мякота Юрій Петрович 19.04.2017 о 08:15 (останнє відоме місце ре-
єстрації: 84410, Донецька обл., Краснолиманський р-н, с. Яцківка, вул. 
Лісна, буд. 37, справа № 236/708/17, суддя  Бікезіна О. В.

Малій Дмитро Юрійович 21.04.2017 о 08:30 (останнє відоме місце 
реєстрації: 84403, Донецька обл., м. Лиман (Красний Лиман), вул. Під-
степна, буд. 26, кв. 19, справа № 236/722/17, суддя  Бікезіна О. В.

Малая Валентина Василівна 24.04.2017 о 16:00 (останнє відоме міс-
це реєстрації: 84450, Донецька обл., Лиманський р-н, смт Дробише-
ве, вул. Кірова, буд. 40а, справа № 236/712/17, суддя  Саржевська І. В.

Бережна Лариса Олександрівна 24.04.2017 о 15:30 (останнє відо-
ме місце реєстрації: 84431, Донецька обл., Лиманський р-н, с. Ново-
селівка, вул. Шевченка, буд. 17, справа № 236/646/17, суддя  Саржев-
ська І. В.

Рокітська Інна Вікторівна 25.04.2017 о 16:00 (останнє відоме місце 
реєстрації: 84401, Донецька обл., м.  Лиман, вул. Оборонна, 9а, кв. 56, 
справа № 236/650/17, суддя  Саржевська І. В.

Жолобецький Дмитро Олександрович 25.04.2017 о 16:00 (останнє 
відоме місце реєстрації: 84404, Донецька обл., м. Красний Лиман, вул. 
Крупської, буд. 4, справа № 236/714/17, суддя  Саржевська І. В.

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

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

Олександрівський районний суд Донецької обл. викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться:

Цвєтова Олена Олексіївна 10.04.2017 о 10:00 (останнє відоме місце реє-
страції: 84040, Донецька обл., Олександрівський р-н, с. Дмитроколіно, вул. 
Котовського, буд. 33, справа № 240/76/17, суддя  Шинкаренко А. І.

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

Дарницький районний суд м. Києва викликає Пархоменко Ірину Сергіївну, за 
відомостями адресно-довідкового підрозділу ГУ ДМС у м. Києві та Київській об-
ласті зареєстрованою не значиться, як відповідачку в судове засідання по спра-
ві за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Ковальська — Житло-
сервіс» до Пархоменко Ірини Сергіївни про стягнення заборгованості за житлово-
комунальні послуги, яке відбудеться під головуванням судді Лужецької О.Р., 11 
квітня 2017 року о 12 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 103.

З опублікуванням оголошення, відповідачка Пархоменко Ірина Сергіївна вва-
жається повідомленою про місце, дату та час судового розгляду справи.

Тернівський міський суд Дніпропетровської області викликає до суду як відповідача Шрамко Віталія Вікторови-
ча (зареєстрованого по вул. Маяковського, буд. 15 кв. 56, м. Тернівка, Дніпропетровської області) у цивільній спра-
ві № 194/1010/16-ц за позовом Шрамко Валентини Іванівни до Шрамку Віталія Вікторовича про визнання втратив-
шим право на користування квартирою. Судове засідання відбудеться 11 квітня 2017 року о 09 годині 30 хвилин в 
приміщенні Тернівського міського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Тернівка, вул. Лермонтова, 15-а.

Тернівський міський суд Дніпропетровської області пропонує Шрамку Віталію Вікторовичу надати письмові по-
яснення, заперечення та всі наявні у нього докази у зазначеній справі. У разі неявки в судове засідання відповіда-
ча справа буде розглянута за його відсутності за наявними у справі доказами. Також суд роз’яснює відповідачеві, 
що у разі неможливості бути присутнім у судовому засіданні він зобов’язаний повідомити суд про причини неяв-
ки в судове засідання.

Суддя І.П. Пономаренко

У Подільському районному суді м. Киє-
ва 12 квітня 2017 року о 09 год. 00 хв. під 
головуванням судді Богінкевич С.М. буде 
розглядатись цивільна справа за позовом 
Більдії Олени Сергіївни до Кучера Олексія 
Васильовича про стягнення аліментів не 
перебуваючи у зареєстрованому шлюбі.

Явка вищезазначених осіб (сторін по 
справі) у судове засідання обов’язкова.

Суддя Богінкевич С.М.

Татаріна Вікторія Володимирівна, яка мешкає за адресою: вул. 
Шевченка, буд. 51, смт Верхній Нагольчик, м. Антрацит, Луганської 
області викликається як відповідачка у судове засідання по цивіль-
ній справі № 2/431/568/17 за позовом Татаріна Анатолія Анатолійо-
вича до Татаріної Вікторії Володимирівни про розірвання шлюбу, яке 
відбудеться 10 квітня 2017 року о 09 годині 00 хв., в приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38а.

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

Суддя О.М. Березка

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, 
вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за позовом ТОВ «Порше Мо-
біліті» до Гвоздь Олександра Олександровича про стягнення заборго-
ваності. Відповідач по справі Гвоздь Олександр Олександрович (зареє-
стрований за адресою: 83045, м. Донецьк, вул. Бардіна, 7), викликаєть-
ся на 11 квітня 2017 року об 11.30 год. до суду, каб. № 9, для участі у 
розгляді справи по суті.

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

Суддя М.М. Скиба

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Бондаренко В.М.) викликає як 
відповідачів: Ватоліна Олександра Степановича, 18.06.1954 року народження, Ватоліна Юрія Олександро-
вича, 01.08.1983 року народження, останнє місце проживання яких: м. Донецьк, пр. Кремлівський, буд. 
33, кв. 11, по цивільній справі № 185/263/17 за позовом Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» 
до Ватоліна Олександра Степановича, Ватоліна Юрія Олександровича про стягнення заборгованості; Глад-
кевича Олексія Олексійовича, 12.01.1962 року народження, останнє місце проживання якого: м. Донецьк, 
вул. Заславського, буд. 3, кв. 4; Рутковську Оксану Вікторівну, 10.01.1975 року народження, останнє міс-
це проживання якої: м. Донецьк, вул. Щорса, буд. 29, кв. 1, по цивільній справі № 185/266/17 за позовом 
Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» до Гладкевича Олексія Олексійовича, Рутковської Оксани 
Вікторівни про стягнення заборгованості.

Судові засідання призначені на 10 квітня 2017 року о 09.00 год. за адресою: 51400, Дніпропетровська 
область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 310. У разі неявки відповідачів у судові засідання, 
справи, згідно з вимогами ЦПК України, можуть бути розглянуті за їхньої відсутності.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 квітня 2017 р. № 231-р 
Київ

Про утворення Громадської ради при  
Національному агентстві з питань  

запобігання корупції та затвердження її 
складу

Утворити Громадську раду при Національному агентстві з питань запобіган-
ня корупції у складі згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 5 квітня 2017 р. № 231-р

СКЛАД 
Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції

АНІСЬКОВИЧ Павло Юрійович — представник громадської організації «Му-
ніципальна ліга Києва»

БЄЛОВОЛ Тетяна Дмитріївна — представник громадської організації «Запо-
різьке обласне громадсько-політичне об’єднання «Українська справа»

БОБИРЕНКО Віктор Анатолійович — представник громадської організації 
«Бюро аналізу політики»

ВОРОБЙОВ Вадим Вячеславович — представник всеукраїнської громадської 
організації «Спілка громадських організацій України «Народна Рада»

ГУСЕВ Костянтин Олександрович — представник громадської організації 
«Новітнє суспільство»

ДРІК Олександра Миколаївна — представник громадської організації «Гро-
мадський люстраційний комітет»

ЄЗЕРСЬКИЙ Костянтин Валерійович — представник всеукраїнської громад-
ської організації «Народний контроль та захист»

КУЧМА Остап Тарасович — представник громадської організації «Центр 
ЮЕЙ»

РИЖОВ Гліб Олегович — представник громадської організації «Шевченків-
ський Рух»

РОМАШКО Юрій Ігорович — представник громадської організації «Інститут 
аналітики та адвокації»

СВІТЛИК Віталій Євгенович — представник громадської організації «Центр 
політичних студій» в Івано-Франківській області

СІМКА Мирослав Олегович — представник громадської організації «Центр 
громадського моніторингу та досліджень»

СТАРЧЕНКО Сергій Володимирович — представник Чернігівської обласної 
громадської організації «Центр політичних студій та аналітики»

СТУПАК Лариса Вікторівна — представник громадської організації «Сила на-
родного контролю — ЧОП»

ТАРАН Віктор Вікторович — представник громадської організації «Центр по-
літичних студій та аналітики «ЕЙДОС»

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 5 квітня 2017 р. № 223 
Київ

Деякі питання виплати у 2017 році разової 
грошової допомоги, передбаченої Законами 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту»  
і «Про жертви нацистських переслідувань»
З метою забезпечення виплати разової грошової допомоги ветеранам війни, 

особам, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань», Ка-
бінет Міністрів України ПОСТАНОВЛяє:

1. Установити, що:
1) у 2017 році виплату разової грошової допомоги до 5 травня, передбаче-

ної Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального за-
хисту» і «Про жертви нацистських переслідувань» (далі — грошова допомо-
га), здійснює Міністерство соціальної політики шляхом перерахування коштів 
на зазначені цілі структурним підрозділам з питань соціального захисту насе-
лення обласних, Київської міської державних адміністрацій, які розподіляють 
їх між структурними підрозділами з питань соціального захисту населення ра-
йонних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів місь-
ких, районних у місті (у разі їх утворення) рад (далі — районні органи соціаль-
ного захисту населення). 

Районні органи соціального захисту населення перераховують кошти через 
відділення зв’язку або установи банків на особові рахунки громадян за місцем 
отримання пенсії (особам, які не є пенсіонерами, ― за місцем їх проживання) у 
таких розмірах:

інвалідам війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не ви-
повнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць при-

мусового тримання, визнаним особами з інвалідністю внаслідок загального за-
хворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

-  I групи — 3 500 гривень;
-  II групи — 3 100 гривень;
- III групи — 2 700 гривень;
учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім (яким на момент 

ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, 
інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначе-
них місцях примусового тримання їх батьків, — 1 200 гривень;

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — 3 500 гривень;
членам сімей загиблих і дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, 

дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та 
жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю 
внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які 
не одружилися вдруге, — 600 гривень;

учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших 
місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусо-
ві роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-
соціалістським режимом у тилу ворога — 500 гривень;

2) особи, які не отримали грошової допомоги, зокрема ті, що набули статусу 
згідно із статтями 6, 7, 9, 10 і 11 Закону України «Про статус ветеранів війни, га-
рантії їх соціального захисту» до 5 травня 2017 р. включно, мають право звер-
нутися за нею до районного органу соціального захисту населення за місцем 
реєстрації та отримати її до 30 вересня 2017 року.

2. Забезпечити подання до 12 квітня 2017 р. районним органам соціально-
го захисту населення переліку осіб, які мають право на отримання грошової до-
помоги:

Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Національною 
гвардією, Національною поліцією, Державною фіскальною службою, Держав-
ною службою з надзвичайних ситуацій, Службою безпеки, Службою зовніш-
ньої розвідки, Міністерством юстиції, Управлінням державної охорони, Адмі-
ністрацією Державної прикордонної служби, Адміністрацією Державної служ-
би спеціального зв’язку та захисту інформації, Державною спеціальною служ-
бою транспорту, Генеральною прокуратурою України, іншими утвореними від-
повідно до законів військовими формуваннями, підприємствами, установами, 
організаціями — щодо осіб, які не перебувають на обліку в органах Пенсійно-
го фонду України;

Пенсійним фондом України — щодо осіб, які перебувають на обліку в йо-
го органах.

3. Міністерству фінансів і Державній казначейській службі забезпечити до 
17 квітня 2017 р. перерахування коштів Міністерству соціальної політики для їх 
спрямування структурним підрозділам з питань соціального захисту населен-
ня обласних, Київської міської державних адміністрацій з метою виплати гро-
шової допомоги.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Шишацький районний суд Полтавської області викликає відповіда-
ча Мосіну Юлію Валеріївну, 01.05.1965 року народження, останнє відо-
ме місце проживання якої: вул. Леніна, 33, селище Шишаки Шишаць-
кого району Полтавської області, у судове засідання по цивільній спра-
ві №551/148/17 за позовом публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «ПриватБанк» до Мосіної Юлії Валеріївни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Розгляд справи призначено на 11 травня 2017 року на 10 годину 00 
хвилин в приміщенні Шишацького районного суду за адресою: Полтав-
ська область, селище Шишаки, вул. Партизанська, 6.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача в судове за-
сідання справу буде розглянуто за її відсутності. Відповідач зобов’язана 
повідомити суд про причину неявки.

Суддя Колос Ю. А.

Шишацький районний суд Полтавської області викликає відповіда-
ча Шабай Тетяну Анатоліївну, 04.11.1961 року народження, останнє ві-
доме місце проживання: вул. Шевченка, 6, село Дмитрівка Шишацько-
го району Полтавської області у судове засідання по цивільній спра-
ві №551/1220/16-ц за позовом публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «ПриватБанк» до Шабай Тетяни Анатоліївни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи призначено на 11 травня 2017 року на 14 годину в 
приміщенні Шишацького районного суду за адресою: Полтавська об-
ласть, селище Шишаки, вул. Партизанська, 6.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача в судове за-
сідання справу буде розглянуто за її відсутності. Відповідач зобов’язана 
повідомити суд про причину неявки.

Суддя Колос Ю. А.

Тернівський міський суд Дніпропетровської області викликає до суду як відповідача 
Вшивцеву Людмилу Іванівну (зареєстровану по вул. Перемоги, буд. 25, кв. 53, м. Тернів-
ка Дніпропетровської області) у цивільній справі № 194/1293/16-ц за позовом Ханенко 
Катерини Петрівни до Вшивцевої Людмили Іванівни, третя особа: відділ реєстрації міс-
ця проживання фізичних осіб виконавчого комітету Тернівської міської ради Дніпропе-
тровської області, про усунення перешкод в користуванні власністю. Судове засідання 
відбудеться 10 травня 2017 року о 09 годині 00 хвилин в приміщенні Тернівського місь-
кого суду Дніпропетровської області за адресою: м. Тернівка, вул. Лермонтова, 15-а.

Тернівський міський суд Дніпропетровської області пропонує Вшивцевій Людмилі 
Іванівні надати письмові пояснення, заперечення та всі наявні у неї докази у зазначеній 
справі. У разі неявки в судове засідання відповідача справа буде розглянута за її відсут-
ності за наявними у справі доказами. Також суд роз’яснює відповідачеві, що у разі не-
можливості бути присутньою у судовому засіданні вона зобов’язана повідомити суд про 
причини неявки в судове засідання.

Суддя І. П. Пономаренко

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області повідомляє 
відповідача Зінов’єва Ігоря Леонідовича, 05.11.1975 року народження, 
останнє відоме місце проживання: Запорізька область, м. Мелітополь, 
вул. Амет-Хана Султана (Жовтнева), буд. 146, що 27 квітня 2017 ро-
ку о 09.00 годині в приміщенні Мелітопольського міськрайонного су-
ду Запорізької області за адресою: м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11, бу-
де слухатися цивільна справа за позовом Зінов’євої Софії Миколаївни, 
Зінов’євої Ксенії Ігорівни до Зінов’єва Ігоря Леонідовича про визнання 
особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач по спра-
ві Зінов’єв Ігор Леонідович вважається повідомленим про час та міс-
це розгляду справи і у випадку неявки справа підлягає розгляду за йо-
го відсутності.

Суддя І.В. Урупа

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 14.04.2017 року о 

14:00 год. в приміщенні Вінницького міського суду Вінницької області за адресою: 
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань № 10, відбудеться під-
готовче судове засідання в кримінальному провадженні № 42016020420000138 за 
обвинуваченням Толмачова Євгена Вікторовича у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Толмачов Євген Вікторович, 
15.01.1974 р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпа-
торія, пр. Перемоги, буд. 55 а, кв. 21.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до су-
ду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Коваль-
чук Л.В., суддів Іванченка Я.М., Гриневича B.C.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 13.04.2017 року о 

09:30 год. в приміщенні Вінницького міського суду Вінницької області за адресою: 
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань № 10, відбудеться під-
готовче судове засідання в кримінальному провадженні № 42016020420000078 за 
обвинуваченням Брекуна Романа Михайловича у вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Брекун Роман Михайлович, 
06.02.1977 р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпа-
торія, 5 авіамістечко, буд. 14 а, кв. 15.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до су-
ду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Коваль-
чук Л.В., суддів Іванченка Я.М., Бар’яка А.С.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає Логошу 
Івана Івановича в судове засідання як відповідача у справі № 319/183/17 
за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк України» в особі філії — 
Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, яке відбудеться о 09 год. 00 хв. 
19.04.2017 року в приміщенні суду за адресою: вул. Центральна, 26а, 
смт Більмак, Більмацький район, Запорізька область, 71001. Відповіда-
чу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У ра-
зі неявки відповідача в судове засідання, справа згідно з вимогами ЦПК 
України може бути розглянута за його відсутності. Відповідач у випад-
ку неявки в судове засідання зобов’язаний повідомити суд про причи-
ни неявки.

Суддя В.М. Ходько

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 18.04.2017 року о 

14.30 год. у приміщенні Вінницького міського суду Вінницької області за адресою: 
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань № 10 відбудеться судо-
ве засідання в кримінальному провадженні № 42015020420000201 за обвинува-
ченням Часовськіх Євгена Вікторовича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 
111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Часовськіх Євген Вікторович, 
04.10.1978 р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Джан-
кой, вул. Московська, 186, кв. 54.

Явка обвинуваченого обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду, про-
симо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Коваль-
чук Л.В., суддів Курбатової І.Л., Гайду Г.В.

Федулов Дмитро Сергійович, 23.08.1977 року народження, останнє місце про-
живання чи мешкання: 51900, Дніпропетровська область, місто Дніпродзер-
жинськ, бульвар Героїв, будинок 14, квартира 61; викликається у відкрите судове 
засідання як відповідач на 10.30 годину 5 травня 2017 року в цивільній справі за 
позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до 
Федулова Дмитра Сергійовича про стягнення заборгованості за кредитом.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться під головуванням 
судді Решетник Т.О. в приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзер-
жинська Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Пе-
тровського, 166, 1 поверх, кабінет № 1.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі, 
відповідач Федулов Дмитро Сергійович вважається повідомленим про час і міс-
це розгляду справи. У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто за його від-
сутності.

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області повідомляє 
Неймет Михайла Васильовича мешканця Ужгородського району, с. Ко-
ритняни, вул. Миру 67-А, що цивільна справа № 308/10435/16 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Банк Форум» до Неймет Ми-
хайла Васильовича, Гуснай Василя Васильовича про звернення стягнен-
ня на предмет іпотеки в рахунок погашення заборгованості за кредит-
ним договором призначена до слухання в приміщенні Ужгородського 
міськрайонного суду на 08 травня 2017 року о 09 год. 00 хв. за адре-
сою: м. Ужгород, вул. Загорська, 53. У разі неявки у це та інші засідан-
ня дана справа буде розглянута за вашої відсутності.

Суддя Монич О.В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Потерпілі Вінярський Олександр Антонович, Латипова Альвіре Ра-

їсівна, Когут Анна Казимирівна, Когут-Золотар Олена Володимирів-
на відповідно до ст. ст. 134, 135 КПК України викликаються в судо-
ве засідання на 10 год. 00 хв. 24 квітня 2017 року до Хмельницького 
міськрайонного суду Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. 
Героїв Майдану, 54, каб. 203, конт. тел. (0382) 76-28-40) для прове-
дення судового розгляду справи № 686/18758/16-к за заявою захис-
ника адвоката Панченко О.С. в інтересах засудженого Прокоф’єва 
А.В. про перегляд судового рішення за нововиявленими обставина-
ми. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені 
ст. ст. 138,139 КПК України.

Суддя О.О. Піндрак

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адресою: м. 

Вінниця, вул. Грушевського 17 в залі судових засідань № 40, 21 квітня 2017 
року о 12.30 год. відбудеться підготовче судове засідання у кримінальному 
провадженні за обвинуваченням Солода Андрія Володимировича, 19 червня 
1976 року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 1 ст. 111 ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинувачений 
Солод Андрій Володимирович та захисник Гавриленко Микола Кирилович.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до 
суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове за-
сідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Каленяка Р.А., 
суддів Прокопчук А.В., Іванченка Я.М.

Апеляційним судом Донецької області (87515, м. Маріуполь, пр. Миру, 1А) розгля-
дається кримінальне провадження за обвинуваченням Фишер Максима Володимиро-
вича за ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 КК України.

Обвинувачений Фишер Максим Володимирович викликається до апеляційного суду 
Донецької області на 27 квітня 2017 року о 10 годині 00 хвилин для участі у апеляцій-
ному розгляді кримінального провадження щодо нього.

У разі неявки обвинуваченого кримінальне провадження буде розглянуто у його від-
сутності за наявними доказами.                    Суддя Преснякова А.А.

Свідоцтво про право власності від 27 березня 2006р., видане Головним управлінням 
комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) на підставі наказу Головного управління комунальної 
власності м. Києва від 27.03.2006р. № 378-В; що посвідчує право власності Дочірньо-
го  підприємства «МАКСФІЛД-УКРАЇНА» на нерухоме майно,  що складається з: 69/100 
частини від нежилих приміщень з №1 по №7 (групи приміщень № 36) загальною пло-
щею 83,10 кв.м., які розташовані в м.Києві за адресою: Андріївський узвіз, № 2/11 (лі-
тера Д),  вважати недійсним у зв’язку із втратою.

Втрачений державний акт на право 
власності на земельну ділянку серії КВ  
№ 122070, виданий 19 травня 2004 ро-
ку Головним управлінням земельних ре-
сурсів виконавчого органу Київради (Ки-
ївської міської державної адміністрації) 
на ім’я Вашева Станіслава Григоровича, 

вважати недійсним.

Біловодський районний суд Луган-
ської області викликає відповідача по 
справі: Стецько Вячеслава Дмитрови-
ча, 12.07.1969 року народження (вул. Га-
гаріна, 14/2, м. Свердловськ Луганської 
області), у судове засідання з цивільної 
справи № 408/846/17 (2/408/589/17) за 
позовом Стецько Олени Полікарпівни до 
Стецько Вячеслава Дмитровича про розі-
рвання шлюбу, що відбудеться 11 квітня 
2017 року о 08.00 год. у приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Луганська, 30.

У разі неявки відповідача Стецько Вя-
чеслава Дмитровича на вказане засідан-
ня, суд розглядатиме справу без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя М.С. Рукас

Біловодський районний суд Луганської 
області викликає відповідача по справі  
№ 408/8108/16-ц; (2/408/11904/16) за по-
зовом представника Ракицької Ірини Ми-
колаївни в інтересах Казанкової Юлії Ана-
толіївни до Казанкова Вячеслава Павлови-
ча про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 13 квітня 
2017 року о 16.00 годині в приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про 
виклик сторін, вони вважаються повідо-
мленими про час та місце слухання справи.

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

Суддя В.А. Карягіна

Повістка про виклик обвинуваченого  
в підготовче судове засідання по якому 

здійснювалося спеціальне досудове  
розслідування

Обвинувачений Святишенко Юрій В’ячесла-
вович, 05.09.1984 року народження, відпо-
відно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України 
викликається у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 12 квітня 2017 року о 14 го-
дині 30 хвилин у приміщенні Біловодського 
районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. 
Луганська, 30, для участі в судовому засідан-
ні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик до суду передбачені ст. 138 КПК України. 
Наслідки неприбуття обвинуваченого передба-
чені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя В.А. Карягіна

Біловодський районний суд Луганської об-
ласті викликає як відповідача Родіна Анатолія 
Євгеновича для участі в цивільній справі за по-
зовною заявою Попович Марини Михайлівни, 
заінтересована особа -- Головне територіальне 
управління юстиції у Луганській області, про від-
новлення втраченого провадження по цивільній 
справі та видачу дубліката виконавчого листа. У 
зв’язку з вашою неявкою судове слухання пе-
ренесено на 12 квітня 2017 року на 10.00 годи-
ну в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик 
сторін, вони вважаються повідомленими про 
час та місце слухання справи.

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

Суддя В.А. Карягіна

Старобільський районний суд Луган-
ської області викликає Дубіну Світлану 
Олександрівну, яка проживає за адресою: 
вул. Радянська, буд. 59, Червона Поляна, 
м. Антрацит Луганської області, Україна, 
як відповідачку в судове засідання по ци-
вільній справі за позовом Ейюп Онайбирак 
до Дубіни Світлани Олександрівни про ро-
зірвання шлюбу, яке призначене на 12 квіт-
ня 2017р. о 15.00 годині в приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, м. Ста-
робільськ, вул. Миру, 38-а, за дорученням 
Турецького суду про вручення судових до-
кументів.

У разі неявки на вказане судове засідан-
ня, суд розглядатиме справу без участі від-
повідача на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О.В. Ткач

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Мартовицького Вячеслава Юрійови-
ча (прож.: м. Сєвєродонецьк Луганської області, вул. Ві-
лєсова, 43/282) у судове засідання з розгляду цивільної 
справи за позовом Мартовицької Анастасії Вячеславів-
ни до Мартовицького Вячеслава Юрійовича про стягнен-
ня аліментів на утримання повнолітньої доньки, яка про-
довжує навчання, яке відбудеться 11.04.2017 року о 13 го-
дині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

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

Суддя І.О. Юзефович

Попаснянський районний суд Луганської облас-
ті викликає відповідача Короткова Артура Івановича, 
04.08.1987 р.н., який мешкає за адресою: вул. Леніна, б. 
34, кв. 2, с. Білоскелювате, Краснодонського району Лу-
ганської області, у судове засідання по цивільній справі 
№ 423/3810/16-ц за позовом Дорошенко Ю.П. до Корот-
кова А.І. про стягнення аліментів та позбавлення батьків-
ських прав, що відбудеться 12 квітня 2017 року о 12 год. 
00 хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
м. Попасна, вул. Суворова, 6, каб. № 7.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої учас-
ті на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя А.В. Архипенко

Попаснянський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача Лубенець (Скворцов) Віталія Миколайови-
ча, 25.01.1971 р.н., який зареєстрований за адресою: Луган-
ська область, м. Стаханов, вул. П.Морозова, 4/2, у судове за-
сідання по цивільній справі № 4231649/15-ц за позовом Лу-
бенець Ольги Володимирівни до Лубенець (Сковорцов) Ві-
талія Миколайовича про стягнення аліментів на утриман-
ня повнолітньої дитини, яка продовжує навчання, що відбу-
деться 13 квітня 2017 року о 08 год. 30 хв., резервна дата 
— 21.04.2017р. о 09 год. 00 хв. у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6, каб. 
№3 (2 поверх).

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

Суддя М.В. Мазур

Оголошення 
про проведення безпосереднього продажу основних 

засобів ПАТ «ВБР» з 07.04.2017 р.
ПАТ «ВБР» повідомляє, що відповідно до Рішен-

ня виконавчої дирекції Фонду гарантування вкла-
дів фізичних осіб №1280 від 30.03.2017р., з «07» 
квітня 2017 року починається безпосередній про-
даж основних засобів Банку в кількості 21 од. юри-
дичним та фізичним особам. Ознайомитись з май-
ном можна — http://torgi.fg.gov.ua/direct_sale/index.
php?ELEMENT_ID=128159; http://www.vbr-bank.com.
ua/ua/sales/prodazha/ogoloshennya-pro-provedennya-
bezposerednogo-prodazhu-aktiviv-pat-vbr-z-07-04-
2017-r.html.

Херсонський міський суд Херсонської області викликає відповідача за по-
зовом ПАТ «Акцентбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

Решетова Оксана Олексiївна 07.04.2017 о 14:30 (останнє відоме місце реє-
страції: 73000, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Кременчуцька, буд. 42, спра-
ва № 666/225/16-ц, суддя  Ігнатенко О. Й.

Баділенко Денис Владиславович 14.06.2017 о 15:00 (останнє відоме міс-
це реєстрації: 73000, Херсонська обл., м. Херсон, пр. Будівельників, буд. 1/62, 
кв. 42, справа № 766/13862/16-ц, суддя  Ігнатенко О. Й.

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

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Сюзьову Михайлу Олександровичу, 09.06.1979 р.н., 
який зареєстрований за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. 
Октябрьська, 302/44, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 2975 КПК 
України необхідно з’явитися 10.04.2017 р. об 11.00 год., 11.04.2017 р. 
об 11.00 год. та 12.04.2017 р. об 11.00 год. до Слідчого управління Го-
ловного управління Національної поліції в Луганській області за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 2, до стар-
шого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Василенка С.О. для вручен-
ня повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437 КК України 
по кримінальному провадженню № 12017130000000136, а також про-
ведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій по даному 
кримінальному провадженню.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Терещенку Євгену Олександровичу, 19.05.1990 р.н., 
який зареєстрований за адресою: Луганська обл., Перевальський ра-
йон, смт Комісарівка, вул. Гоголя, 9/6, відповідно до вимог ст. ст. 133, 
135, 2975 КПК України необхідно з’явитися 10.04.2017 р. о 10.00 год., 
11.04.2017 р. о 10.00 год. та 12.04.2017 р. о 10.00 год. до Слідчого 
управління Головного управління Національної поліції в Луганській об-
ласті за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоваро-
ва, 2, до старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Василенка С.О. 
для вручення повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 
КК України по кримінальному провадженню № 12017130000000137, а 
також проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій по 
даному кримінальному провадженню.
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оголошення

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької 
області (87500, м. Маріуполь, пр. Металлургів, 31) 
розглядає: цивільну справу за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Грачової Юлії Вікторівни про стягнення 
заборгованості. Відповідачка:

Грачова Юлія Вікторівна, 08.07.1977 року наро-
дження викликається на 28 квітня 2017 року на 10.30 
годин, до суду в кабінет № 10, 28 з паспортом для 
участі у розгляді справи.

У випадку неприбуття, відповідачка повинна пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута у її відсутність.

Суддя Киян Д. В.

Сватівський районий суд Луганської області, по-
відомляє, що 13.01.2017 р. ухвалено заочне рішен-
ня по цивільній справі № 426/14572/16-ц за позовом 
Чайки Олени Юхимівни до Чайки Анатолія Микола-
йовича про розірвання шлюбу. Позовні вимоги задо-
волено в повному обсязі.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що 
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, по-
даною протягом десяти днів з дня розміщення в га-
зеті оголошення про розгляд справи.

Суддя Л. М. Осіпенко

Куйбишевський районний суд Запорізької області викли-
кає Корчагіна Павла Івановича в судове засідання як від-
повідача у справі № 319/76/17 за позовом ПАТ «Держав-
ний Ощадний банк України» в особі філії Донецьке облас-
не управління AT «Ощадбанк» про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором, яке відбудеться о 10 год. 20 хв. 
12.04.2017 року в приміщенні суду за адресою: вул. Цен-
тральна. 26а, смт Більмак Більмацький район, Запорізька 
область, 71001. Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У разі неявки відповідача у 
судове засідання, справа згідно з вимогами ЦПК України мо-
же бути розглянута за його відсутності. Відповідач у випад-
ку неявки в судове засідання зобов’язаний повідомити суд 
про причини неявки.

Суддя В. М. Ходько

Зарічний районний суд м. Суми відповідно до ч. 9 
ст. 74 ЦПК України викликає як відповідачку Шевченко 
Юлію Валеріївну, 28 лютого 1990 року народження, по 
справі за позовом Шевченко Андрія Олександровича до 
Шевченко Юлії Валеріївни про розірвання шлюбу, в су-
дове засідання на 14 квітня 2017 року на 14.00 годину за 
адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13, кабінет № 506, го-
ловуючий по справі суддя Кривцова Г.В.

До зазначеної дати відповідачці пропонується надати 
пояснення або заперечення на позов та докази на їх під-
твердження. У разі неявки відповідачки справа буде роз-
глядатися у її відсутність в заочному порядку.

Суддя Г. В. Кривцова

Великолепетиський районний суд Херсонської облас-
ті викликає у судове засідання як відповідача Дуденко-
ва Григорія Анатолійовича, яке відбудеться 26 травня 
2017 року о 09.30 год., для розгляду цивільної справи  
№ 649/180/17 під головуванням судді Мамаєва В. А. за 
позовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «ПРИВАТБАНК» до Дуденкова Григорія Ана-
толійовича про стягнення заборгованості. Адреса суду: 
Херсонська область, смт Велика Лепетиха, вул. Чкалова, 
7-А. У разі неявки відповідача у судове засідання, спра-
ва буде розглянута за його відсутності на підставі наяв-
них у справі доказів.

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає 
у судове засідання Онищенка Миколу Васильови-
ча (який мешкав за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 
буд. 47, кв. 40), як відповідача по цивільній справі за 
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Онищенка Миколи 
Васильовича про стягнення заборгованості.

Явка обов’язкова. Про причину неявки необхід-
но повідомити суд. Засідання суду відбудеться об 11 
год. 00 хв. 18.05.2017 року за адресою: м. Суми, вул. 
Першотравнева, 12, зал судових засідань № 5, пов. 2.

Суддя В. Б. Князєв

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає у 
судове засідання Шевченко Олену Володимирівну 
(яка мешкала за адресою: м, Суми, вул. С. Разіна, 
буд. 19, кв. 2), як відповідачку по цивільній справі за 
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Шевченко Олени 
Володимирівни про стягнення заборгованості.

Явка обов’язкова. Про причину неявки необхідно 
повідомити суд. Засідання суду відбудеться о 10 год. 
30 хв. 22.05.2017 року за адресою: м. Суми, вул. Пер-
шотравнева, 12, зал судових засідань № 5, пов. 2.

Суддя В. Б. Князєв

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає як 
відповідачку по цивільній справі № 592/2733/17, про-
вадження № 2/592/1040/17 в судове засідання для 
розгляду цивільної справи за позовом Публічного 
акціонерного товариства Комерційний банк «Приват-
банк» до Тимченко Вікторії Станіславівни про стяг-
нення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться о 08.30 годині 11 
травня 2017 року, в приміщенні Ковпаківського рай-
суду м. Суми, за адресою: м. Суми, вул. Першотрав-
нева, 12, зал судового засідання № 7.

В разі неявки відповідачки Тимченко Вікторії Ста-
ніславівни справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Л. М. Труханова

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетров-

ської області (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) пові-

домляє Чищанова Сергія Вячеславовича, що 18 трав-

ня 2017 року об 11.30 год. відбудеться слухання ци-

вільної справи № 182/6536/16-ц (2/0182/876/2017 

року) за позовом Публічного акціонерного товари-

ства Комерційний банк «Приватбанк» до Чищанова 

Сергія Вячеславовича про стягнення заборгованості.

Суддя Кобеляцька-Шаховал І. О.

Зіньківський районний суд Полтавської області 
повідомляє, що 30 червня 2017 року о 10 годині в 
приміщенні суду за адресою: 38100, Полтавська об-
ласть, місто Зіньків, вулиця Соборності, 2-а, відбу-
деться слухання цивільної справи № 530/168/17 за 
позовом Баградзе Рашида Теміралієвича до Багра-
дзе Флюри Ваітівни про розірвання шлюбу. Остан-
ня відома адреса місця проживання Баградзе Флю-
ри Ваітівни: вул. Гагаріна, 8, с. Глинськ Зіньківського 
району Полтавської області. У разі неявки справа бу-
де розглянута без відповідача.

Вишгородський районний суд Київської облас-
ті повідомляє, що Ліпкан Олена Вікторівна, Напльо-
кова Анна Вячеславівна викликаються в судове за-
сідання як відповідачі у цивільній справі за позовом 
Воропай Дмитра Анатолійовича до Ліпкан Олени Ві-
кторівни, Напльокової Анни Вячеславівни про визна-
ння особи такою, що втратила право користування 
житловим приміщенням (справа № 363/283/17).

Судове засідання відбудеться 10 травня 2017 року 
о 10 год. 00 хв., за адресою: Київська обл., м. Вишго-
род, вул. Кургузова, 7, кабінет № 11.

У разі неявки без поважних причин справа буде 
розглянута без участі відповідачів.

Суддя С. І. Купрієнко

Апеляційний суд Львівської області викликає в судо-
ве засідання Попову Віру Василівну, для участі у розгляді 
за апеляційною скаргою Публічного акціонерного това-
риства «Ідея Банк» на рішення Личаківського районного 
суду м. Львова від 3 листопада 2016 року в справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» 
до Попової Віри Василівни, Михальської Надії Василівни 
про звернення стягнення на предмет застави.

Судове засідання відбудеться 23 травня 2017 року о 
10 год. 00 хв. у приміщенні Апеляційного суду Львівської 
області за адресою: 79008, м. Львів, площа Соборна, 7.

Дане оголошення вважати належним повідомленням.
Суддя М. М. Шандра

Херсонський міський суд Херсонської області по-
відомляє, що 19.05.2017 р. о 14.45 год. у приміщенні 
суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 
каб. № 410, відбудеться слухання цивільної справи за 
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «ПриватБанк» до Зайкова Миколи Васи-
льовича про стягнення заборгованості.

Просимо відповідача Зайкова Миколу Васильови-
ча з’явитися до суду на вказані дату і час. У випад-
ку неявки відповідача справа буде розглянута у йо-
го відсутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко 

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться 12 квіт-
ня 2017 року о 13.30 годині в приміщенні Токмаць-
кого районного суду Запорізької області за адресою: 
Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 
буд. 28, Анастасову Інну Вікторівну, яка зареєстро-
вана за адресою: Донецька область, Старобешів-
ський район, смт Старобешево, проспект Донецький, 
буд. 1, кв. 11, як відповідачку в цивільній справі  
№ 328/697/17 за позовом ПАТ «Державний Ощадний 
банк України» в особі філії: Донецьке обласне управ-
ління AT «Ощадбанк» до Анастасової Інни Вікторівни 
про стягнення заборгованості.

Суддя Погрібна О. М.

Білокуракинський районний суд Луганської області викли-
кає в судове засідання відповідача по справі № 409/355/17 за 
позовом Гончарової Людмили Євгенівни до Гончарова Олек-
сандра Олександровича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 19.04.2017 року о 14.00 год. 
(резервна дата на 03.05.2017 року о 14.00 год.) у залі суду 
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шев-
ченка, 2.

Викликається відповідач Гончаров Олександр Олексан-
дрович, останнє відоме місце реєстрації: вул. Партизана Го-
ловко, буд. 40, смт Біле, Лутугинський район Луганської об-
ласті.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за 
його відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Рубіжанський міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Дрьомова Олександра Ми-
колайовича по цивільній справі № 423/500/17-ц;  
№ 2/425/212/17 за позовом Дрьомової Олени Вікто-
рівни до Дрьомова Олександра Миколайовича про 
розірвання шлюбу, у судове засідання, яке відбу-
деться 19 квітня 2017 року о 09 год. 00 хв. у примі-
щенні Рубіжанського міського суду.

У разі неявки відповідача в судове засідання, 
суд розглядатиме справу без вашої участі згідно зі  
ст. 169 ЦПК України.

Адреса суду: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Миру, 34.

Суддя Є. О. Романовський

Херсонський міський суд Херсонської області по-
відомляє, що 14.04.2017 p. о 10.15 год. у приміщенні 
суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 
каб. № 410, відбудеться слухання цивільної справи за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Сєришевої Вікторії 
Геннадіївни про стягнення заборгованості.

Просимо відповідачку Сєришеву Вікторію Геннаді-
ївну з’явитися до суду на вказані дату і час. У випад-
ку неявки відповідачки справа буде розглянута в її 
відсутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

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 Сидорової Інни Євгенівни про звер-
нення стягнення на предмет іпотеки.

Відповідачка по справі: Сидорова Інна Євгенівна, яка за-
реєстрована: м. Бунге (Юнокомунарівськ), вул. Ревуцького, 
3-1, Донецька область, викликається до суду (Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212), для участі в розгля-
ді справи по суті на 08.30 годину 20 квітня 2017 року.

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

Суддя Харченко О. П.

Херсонський міський суд Херсонської області по-
відомляє, що 14.04.2017 р. о 10.45 год. у приміщенні 
суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 
каб. № 410, відбудеться слухання цивільної справи за 
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційного банку «Приватбанк» до Чумака Олександра 
Анатолійовича про стягнення заборгованості.

Просимо відповідача Чумака Олександра Анатолі-
йовича з’явитися до суду на вказані дату і час. У ви-
падку неявки відповідача справа буде розглянута у 
його відсутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко 

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться 12 квіт-
ня 2017 року о 13.00 годині в приміщенні Токмаць-
кого районного суду Запорізької області за адресою: 
Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 
буд. 28, Захарову Інну Михайлівну, яка зареєстрова-
на за адресою: Донецька область, Старобешівський 
район, смт Старобешево, вулиця Поштова, буд. 42, 
як відповідачку в цивільній справі № 328/696/17 за 
позовом ПАТ «Державний Ощадний банк України» в 
особі філії: Донецьке обласне управління AT «Ощад-
банк» до Захарової Інни Михайлівни про стягнення 
заборгованості.

Суддя Погрібна О. М. 

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

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідомляє, 
що  ухвалені заочні рішення  за позовами Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «Приватбанк» м. Дніпро про 
стягнення заборгованості за кредитним договором, стягнення 
судового збору:

14 листопада 2016 року:
• справа №428/10420/16-ц за позовом до Єрьоменка Ігоря Пе-

тровича;
• справа №428/10416/16-ц за позовом до Глушака Дениса Ві-

кторовича;
15 листопада 2016 року:
• справа №428/10422/16-ц за позовом до Москальової Ната-

лії Іванівни;
• справа №428/10424/16-ц за позовом до Луганської Галини 

Сергіївни;
16 листопада 2016 року:
• справа №428/10412/16-ц за позовом Муравльової Світлани 

Олександрівни;
• справа №428/10411/16-ц за позовом Біленка Сергія Олексі-

йовича.
17 листопада 2016 року:
• справа №428/10414/16-ц за позовом до Мруз Тетяни Вікто-

рівни;
• справа №428/10415/16-ц за позовом до Кравченко Ірини Іно-

кентіївни;
18 листопада 2016 року:
• справа №428/10783/16-ц за позовом до Комарова Володи-

мира Євгеновича;
• справа № 428/10784/16-ц за позовом до Штефчука Анато-

лія Івановича;
• справа № 428/10418/16-ц за позовом до Гнетнєвої Марії 

Олександрівни.
Суддя І. О. Юзефович

Кремінським районним судом Луганської області викли-
кається як відповідач Гавриленко Олег Сергійович (прожи-
ває у с. Новомикільське Луганської області) в судове засі-
дання, яке відбудеться 12 квітня 2017 року о 09-00 год. У ци-
вільній справі № 414/385/17, провадження № 2/414/146/2017 
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Гавриленка Олега Сер-
гійовича про стягнення заборгованості.

Роз’яснюємо, що відповідно до ч. 2 ст. 128 ЦПК України 
відповідач може заперечувати проти позову, посилаючись 
на незаконність вимог позивача, їх необґрунтованість, від-
сутність у позивача права на звернення до суду або наявність 
перешкод для відкриття провадження у справі.

Наслідки неявки в судове засідання передбачені ст. 169 
ЦПК України.

 Суддя  І. Г. Безкровний  

Яготинський районний суд Київської області ви-
кликає Ігнатенко Світлану Миколаївну, останнє ві-
доме місце проживання: м. Яготин, вулиця Пасічна, 
21А, як відповідачку в судове засідання на 11 годи-
ну 30 хвилин 18 квітня 2017 року, по цивільній спра-
ві за позовом Житник Миколи Миколайовича до Іг-
натенко Світлани Миколаївни про розірвання шлю-
бу, за адресою: м. Яготин, Київської області, вул. Не-
залежності 67.

У разі неявки Ігнатенко Світлани Миколаївни в су-
дове засідання, справу буде розглянуто за її відсут-
ності, на підставі наявних у справі доказів.

Суддя В. Д. Карпович

Апеляційний суд Львівської області викликає в судо-
ве засідання Васютінського Антона Олеговича для участі 
у розгляді цивільної справи за апеляційною скаргою Пу-
блічного акціонерного товариства «Ідея Банк» на рішен-
ня Личаківського районного суду м. Львова від 02 лис-
топада 2016 року у справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Ідея Банк» до Васютінського Анто-
на Олеговича, Михальської Надії Василівни про звернен-
ня стягнення на предмет застави.

Судове засідання відбудеться 27 квітня 2017 року о 14 
год. 45 хв. в приміщенні Апеляційного суду Львівської 
області за адресою: 79008, м. Львів, площа Соборна, 7.

Дане оголошення вважати належним повідомленням.
Суддя Савуляк Р. В.

Херсонський міський суд Херсонської області по-
відомляє, 14.04.2017 р. о 08.15 год. в приміщенні су-
ду, за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 
каб. № 410, відбудеться слухання цивільної справи за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Сафронова Юрія 
Віталійовича про стягнення заборгованості.

Просимо відповідача Сафронова Юрія Віталійови-
ча з’явитися до суду на вказані дату і час. У випад-
ку неявки відповідача справа буде розглянута у йо-
го відсутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області пові-
домляє відповідачку Трояновську Тетяну Леонідівну, 14.07.1961 
року народження, останнє відоме місце проживання: Запорізька 
область, м. Мелітополь, вул. Айвазовського 17, по про те, що 03 
травня 2017 року о 09.00 годин в приміщенні Мелітопольського 
міськрайонного суду Запорізької області за адресою: м. Меліто-
поль, вул. Шмідта, 11, буде слухатися цивільна справа за позо-
вом Сільського Леоніда Васильовича до Трояновської Тетяни Ле-
онідівни про визнання особи такою, що втратила право користу-
вання жилим приміщенням.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачка по 
даній справі Трояновська Тетяна Леонідівна вважається повідо-
мленою про час та місце розгляду справи і у випадку її неявки 
справа підлягає розгляду за її відсутності.

Суддя І. В. Урупа

Саратський районний суд Одеської області (68200, смт 
Сарата, Одеської області, вул. Крістіана Вернера, 107, суд-
дя Кожокар Т. Я.) викликає в судове засідання на 24 квіт-
ня 2017 року о 12 годині 00 хвилин як відповідача Мунтяна 
Олега Миколайовича, який зареєстрований в с. Новоселівка, 
вулиця Шкільна, 107, Саратського району, Одеської області 
по цивільній справі за позовом Мунтян Тетяни Василівни до 
Мунтяна Олега Миколайовича, треті особи: Служба у спра-
вах дітей Саратської районної державної адміністрації Одесь-
кої області, комісія із захисту прав дітей Новоселівської сіль-
ської ради Саратського району Одеської області про позбав-
лення батьківських прав.

В разі неявки та невиконання обов’язку повідомити суд 
про причину неявки, справу буде вирішено без вашої участі 
за наявними у справі доказами.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області повідомляє:
— 23.02.2017 року у справі № 227/238/17 за позовною заявою ПАТ КБ «Приват-

банк» до Ташкінова Едуарда Євгеновича про стягнення заборгованості було вине-
сено заочне рішення про задоволення позовних вимог позивача;

— 23.02.2017 року у справі № 227/240/17 за позовною заявою ПАТ КБ «Приват-
банк» до Німець Михайла Олексійовича про стягнення заборгованості було вине-
сено заочне рішення про задоволення позовних вимог позивача;

— 21.03.2017 року по справі № 227/532/17 за позовною заявою ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Аржанової Валентини Петрівни про стягнення заборгованості було 
винесено заочне рішення про задоволення позовних вимог позивача. 

Заочне рішення може бути переглянуто Добропільським міськрайонним судом 
Донецької області, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти 
днів з дня публікації оголошення в газеті.

Суддя Кошля А. О.

Драбівський районний суд Черкаської області повідомляє, що 21 квітня 
2017 року о 10 годині 00 хвилин в приміщенні суду буде слухатися цивільна 
справа за позовом Проскурні Олександра Миколайовича до Сєрого Андрія 
Сергійовича, треті особи, що не заявляють самостійних вимог: Сєрая Юлія 
Олексіївна, Драбівський районний відділ ДРАЦС ГТУЮ у Черкаській облас-
ті, про визнання батьківства та виключення відомостей про особу як батька з 
актового запису про народження дитини.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Драбівського районного суду, 
який знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 13, смт Драбів, Черкаської об-
ласті, 19800 під головуванням судді Задорожнього В. П.

Просимо відповідача Сєрого А. С. з’явитися до суду у вказаний час і дати 
пояснення по справі. Попереджаємо, що у разі неявки справа буде розгляну-
та за вашої відсутності за наявними по справі доказами.

Попільнянський районний суд Житомирської області викликає в су-
дове засідання як відповідача Гродовського Сергія Володимировича, 
14.09.1982 року народження, останнє відоме місце проживання: смт 
Попільня, вул. Б. Хмельницького, 67, кв. 20, Попільнянського району, 
Житомирської області по справі за позовом Управління поліції охорони 
в м. Києві до Гродовського Сергія Володимировича про стягнення за-
боргованості за договором, яке відбудеться о 09.30 годині 05.06.2017 
року в залі суду Попільнянського районного суду в смт Попільня по вул. 
Б. Хмельницького, 24, Попільнянського району, Житомирської області.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде розгляну-
та за його відсутності.

Суддя Сікан В. М.
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оголошення
Вугледарський міський суд Донецької області (85670,  

м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну спра-
ву за позовом Поправка Д. В. до Давиденко Л. П., Богомаз 
В. В. про розірвання договору позики, стягнення суми боргу.

Відповідач по справі: Богомаз Валерій Васильович, остан-
нє відоме місце проживання: 85670, Донецька область,  
м. Вугледар, вул. Трифонова, буд. 2, кв. 43.

Справу призначено до розгляду на 10.30 годину 24 трав-
ня 2017 року.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен 
повідомити суд про причини неявки, інакше справа може бу-
ти розглянута у його відсутність.

Суддя Дочинець С. І.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської 
області (Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. 
Кібрика, 11, каб. 16) викликає Сливоцьку Світлану 
Юріївну, як відповідачку в судове засідання, яке від-
будеться 12 квітня 2017 року о 09.20 год. по справі за 
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Сливоцької Світ-
лани Юріївни про стягнення заборгованості за кре-
дитним 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

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської облас-
ті викликає Святобога Романа Володимировича, 31.05.1977 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: Полтавська об-
ласть, м. Кременчук, вул. Дем’яна Бідного, 12, кв. 118) як обви-
нуваченого в судове засідання по кримінальному провадженню 
№22015170000000023 по обвинуваченню Святобога Романа Володи-
мировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України. Судове засідання відбудеться 27 квітня 
2017 року о 09.00 годині в приміщенні суду за адресою: Полтавська 
область, м. Кременчук, вулиця Троїцька, 37/49.

Явка до суду обов’язкова. В разі вашої неявки без поважних 
причин або неповідомлення про причини свого неприбуття в су-
дове засідання, судовий розгляд кримінального провадження 
№22015170000000023 по обвинуваченню Святобога Романа Володи-
мировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України буде здійснюватися у вашу відсутність.

Суддя Сьоря С. І.

Бердянським міськрайонним судом Запорізької 
області (суддя Прінь І. П., за адресою: м. Бердянськ, 
вул. Консульська, 64, каб. № 302) 24 травня 2017 ро-
ку о 14 годині 30 хвилин буде розглядатися цивільна 
справа за позовом Публічного акціонерного товари-
ства комерційний банк «Приватбанк» до Шеленг Ві-
ктора Івановича про стягнення заборгованості за до-
говором кредиту.

В судове засідання викликається відповідач Ше-
ленг В. І. У разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута за наявними в ній матеріалами.

В провадженні Бориспільського міськрайонно-
го суду перебуває цивільна справа №359/10186/16-ц 
за позовом Гаврилець Ірини Василівни до Шушков-
ського Віталія Олеговича, третя особа, яка не заявляє 
самостійних вимог щодо предмета спору — Служба 
у справах дітей та сім’ї Бориспільської районної дер-
жавної адміністрації, про позбавлення батьківських 
прав.

У зв’язку з цим, суд викликає відповідача Шуш-
ковського Віталія Олеговича в судове засідання.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 15 
годині 00 хвилин 3 травня 2017 року за адресою:  
м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. №7.

Суддя Борець Є. О.

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської об-
ласті викликає в судове засідання, яке відбудеть-
ся 18 квітня 2017 року о 08.00 годині в приміщенні 
Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської об-
ласті за адресою: 17500, Чернігівська обл., м. При-
луки, вул. Котляревського, 62, Цегельника Романа 
Сергійовича (останнє відоме місце реєстрації: Черні-
гівська обл., м. Прилуки, вул. Польова, буд. 104, кв. 
107) як відповідача по цивільній справі № 742/452/17 
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Цегельника Ро-
мана Сергійовича про стягнення заборгованості.

Суддя Коротка А. О.

Новотроїцький районний суд Херсонської області ви-
кликає Волосюк Ларису Олександрівну, 17.11.1984 року 
народження, як відповідачку в справі за позовом ПАТ КБ 
«Приват Банк» до Волосюк Л. О. про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

Судове засідання призначено на 09.20 годину 
13.04.2017 року, яке відбудеться в приміщенні Новотро-
їцького районного суду Херсонської області за адресою: 
смт Новотроїцьке, вул. Соборна, 87 Херсонської області. 
Головуючий по справі Тимченко О. В. У разі неявки відпо-
відачки в судове засідання, справа буде розглядатися за 
її відсутності за наявними в ній доказами. Крім того, суд 
роз’яснює відповідачці її обов’язок повідомити про при-
чини неявки в судове засідання.

Святошинський районний суд м. Києва викликає 
відповідача — Малицького Олександра Казимирови-
ча, останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. 
Краснова, 10, кв. 54, для участі в цивільній справі за 
позовом Біломар B. C. до Малицького O. К., третя 
особа: ВГІРФО Святошинського РВ ГУ ДМС України 
в м. Києві, про визнання особи такою, що втратила 
право користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 25.05.2017 року о 12 
год. 30 хв. за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, 
зал № 6, суддя Войтенко Ю. В. У разі неявки відпові-
дача до суду без поважних причин або у разі непові-
домлення про причини неявки, справа буде розгля-
датися за його відсутності.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Сердюк Зам-
фіру Мамід-Аліївну як відповідачку в судове засідан-
ня по цивільній справі № 426/3514/17 за позовом 
ПАТ «Енергобанк» до Сердюк Замфіри Мамід-Аліїв-
ни про стягнення заборгованості, що відбудеться 12 
квітня 2017 року о 09.00 год.

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

Суддя A. С. Река

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Воінова Ва-
лерія Вікторовича, Воінову Маргариту Львівну, як 
відповідачів у судове засідання по цивільній справі 
№ 426/1584/17 за позовом ТОВ «Українська факто-
рингова компанія» до Воінова Валерія Вікторовича, 
Воінової Маргарити Львівни про стягнення заборго-
ваності, що відбудеться 13 квітня 2017 року о 17.00 
год.

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

Суддя A. С. Река

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає уповноваженого пред-
ставника Територіальної громади м. Луганськ в особі Лу-
ганської міської ради, як представника відповідача в судове 
засідання по цивільній справі № 426/1326/17 за позовом Зі-
борової Ірини Георгіївни до Територіальної громади м. Лу-
ганськ в особі Луганської міської ради про визнання права 
власності на майно і кошти в порядку спадкування за зако-
ном, що відбудеться 12 квітня 2017 року о 17.00 год.

У разі неявки на вказане судове засідання суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України. 

Суддя A. С. Река

В провадженні Ірпінського міського суду Київської 

області перебуває цивільна справа за позовом Гера-

сімова Михайла Олеговича до Джоги Олексія Юрійо-

вича про визнання особи такою, що втратила право 

користування житлом.

Суд викликає на 27.04.2017 року о 16.30 год. Джо-

гу Олексія Юрійовича як відповідача по справі. Яв-

ка обов’язкова.

Суддя С. І. Оладько

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає відповідача Жерново-
го В’ячеслава Валентиновича, який проживає: Луганська 
область, м. Сорокине (Краснодон), вул. О. Кошового, б. 
77, у судове засідання на 13 квітня 2017 року о 16 год. 30 
хв. по цивільній справі за позовом Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Кредитні ініціативи» до Жернового 
В’ячеслава Валентиновича про стягнення заборгованості, в 
залі судових засідань Сватівського районного суду Луган-
ської області.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Укра-
їни.

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає відповідача Слабо-
го Сергія Валентиновича, який проживає: Луганська об-
ласть, м. Сорокине (Краснодон), вул. Бикова, б. 5, кв. 2, 
у судове засідання на 14 квітня 2017 року о 15 год. 00 хв. 
по цивільній справі за позовом Слабої Тетяни Олексан-
дрівни до Слабого Сергія Валентиновича про стягнення 
аліментів, в залі судових засідань Сватівського районно-
го суду Луганської області.

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

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає відповідачку 
Капустіну Світлану Миколаївну, яка проживає: Лу-
ганська область, м. Суходільськ, вул. Станіславсько-
го, 54/61, у судове засідання на 14 квітня 2017 року о 
14 год. 30 хв. по цивільній справі за позовом Капус-
тіна Юрія Івановича до Капустіної Світлани Микола-
ївни про розірвання шлюбу, в залі судових засідань 
Сватівського районного суду Луганської області.

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

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Гецко Інес-
су Ігорівну, як відповідачку в судове засідання по 
цивільній справі № 426/2483/17 за позовом ПАТ КБ 
«Приват Банк» до Гецко Інесси Ігорівни про стягнен-
ня заборгованості, що відбудеться 13 квітня 2017 ро-
ку о 09.30 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Подільський районний суд м. Києва повідомляє Кри-
вець Наталію Миколаївну про те, що судове засідання у 
справі за позовом ПАТ АБ «Укргазбанк» до Кривець Н. М. 
про стягнення заборгованості, відбудеться у приміщенні 
Подільського районного суду м. Києва (м. Київ, вул. Хо-
рива, 21, зал с.з. № 6) під головуванням судді Василь-
ченка О. В. 28 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв.

Ваша явка або явка Вашого представника обов’язкова. 
Представник повинен мати при собі довіреність та доку-
мент, що посвідчує його особу.

У разі неявки у судове засідання без поважних причин 
справа буде розглянута за Вашої відсутності на підставі 
наявних у справі доказів.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Боєва Сер-
гія Євгеновича, як відповідача в судове засідання по 
цивільній справі № 426/2492/17 за позовом ПАТ КБ 
«Приват Банк» до Боєва Сергія Євгеновича про стяг-
нення заборгованості, що відбудеться 12 квітня 2017 
року о 09.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської 
області викликає у судове засідання як відповідачку 
Задаєнко Ганну Сергіївну з розгляду цивільної спра-
ви 274/217/17 за позовом публічного акціонерного 
товариства комерційного банку «ПриватБанк» до За-
даєнко Ганни Сергіївни про стягнення боргу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Бер-
дичівського міськрайонного суду Житомирської об-
ласті, що за адресою: Житомирська обл., м. Берди-
чів, вул. Житомирська, 30-А о 09-40 год. 16.05.2017.

У разі неявки у судове засідання відповідачки За-
даєнко Ганни Сергіївни судовий розгляд буде прове-
дено у її відсутності.

Суддя І. Ю. Хуторна

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Харіну Світ-
лану Горигорівну, як відповідачку в судове засідан-
ня по цивільній справі № 426/356/17 за позовом ПАТ 
«Ідея Банк» до Харіної Світлани Горигорівни про 
стягнення заборгованості, що відбудеться 14 квітня 
2017 року о 10.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Апеляційний суд Львівської області викликає в судове 
засідання Кібок Тамару Борисівну, для участі у розгляді 
за апеляційною скаргою Публічного акціонерного това-
риства «Ідея Банк» на рішення Личаківського районного 
суду м. Львова від 03 листопада 2016 року у справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» 
до Кібок Тамари Борисівни, Михальської Надії Василівни 
про звернення стягнення на предмет застави.

Судове засідання відбудеться 23 травня 2017 року о 
10 год. 30 хв. в приміщенні Апеляційного суду Львівської 
області за адресою: 79008, м. Львів, площа Соборна, 7.

Дане оголошення вважати належним повідомленням.
Суддя Л. Б. Струс

Попаснянським районним судом Луганської об-
ласті від 30.01.2017 року винесене заочне рішення 
у цивільній справі №423/3727/16-ц, згідно якого по-
зов Золотівської територіальної громади в особі Зо-
лотівської міської ради до Белецького Миколи Олек-
сандровича, заінтересована особа — Комунальне 
підприємство «Услуга», про визнання особи такою, 
що втратила право користування житловим примі-
щенням — задоволено в повному обсязі.

Рішення може бути оскаржене до апеляційного 
суду Луганської області шляхом подання апеляційної 
скарги через Попаснянський районний суд протягом 
десяти днів з дня опублікування.

Суддя М. В. Мазур

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як 
відповідача Мшвелідзе Андріа за позовом Ахмедо-
ва Ахмеда Басрієва до Мшвелідзе Андріа, третя осо-
ба: Ніколова Антоніна Валеріївна про визнання бать-
ківства. Судове засідання відбудеться 04.05.2017 р. о 
12 год. 15 хв. у приміщенні Суворовського районно-
го суду м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Чорно-
морського козацтва, 68, зала судових засідань № 19. 
У разі неявки Мшвелідзе Андріа у судове засідання 
справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання представника відпо-
відача — Луганської міської ради (м. Луганськ, вул. 
Коцюбинського б.14) по справі № 409/565/17 (про-
вадження №2/409/409/17) за позовом Соболєвої Ва-
лентини Миколаївни про визначення додаткового 
строку для прийняття спадщини.

Судове засідання відбудеться 03.05.2017 р. (ре-
зервна дата 05.05.2017 р.) о 9-00 годині в залі су-
ду за адресою: Луганська область, смт Білокураки-
не, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Чаплинський районний суд Херсонської області 
викликає до суду по цивільній справі за позовом ПАТ 
КБ «Приват Банк» до Мартинова Євгенія Євгенійови-
ча про стягнення заборгованості відповідача Марти-
нова Євгенія Євгенійовича на 08 годину 00 хвилин 28 
квітня 2017 року.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Ча-
плинського районного суду, що розташований по 
вул. Космонавтів, 23 в смт Чаплинка Херсонської об-
ласті.

У разі неявки відповідача в судове засідання спра-
ва буде розглянута за його відсутності за наявними у 
справі доказами. 

Суддя А. Д. Кузьменко

Стрийський міськрайонний суд Львівської області ви-
кликає Саргсяна Геворга Серобовича, останнє відоме міс-
це проживання: вул. Головацького, 7/2, м. Стрий Львівської 
області, 82400, як відповідача у судове засідання по цивіль-
ній справі за позовом публічного акціонерного товариства 
«Райффайзен Банк Аваль» до Саргсяна Геворга Серобови-
ча про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 26 травня 2017 року о 
14.00 год. в приміщенні Стрийського міськрайонного суду 
Львівської області за адресою: м. Стрий, вул. Шевченка, 89,  
каб. №6.

У випадку неявки Саргсяна Геворга Серобовича у судове 
засідання, справу буде розглянуто у його відсутності за на-
явними у справі доказами.

Суддя І. М. Микитчин

Богунський районний суд м. Житомира викли-
кає як відповідачку Коваль Ірину Олександрівну по 
справі за позовом Публічного акціонерного товари-
ства Комерційний банк «ПриватБанк» до Коваль Іри-
ни Олександрівни про стягнення заборгованості, яке 
відбудеться о 10 год. 00 хв. 15 травня 2017 року в за-
лі судових засідань № 2-Б-5 (м. Житомир, м-н Со-
борний, 1).

В разі неявки відповідачки без поважних причин, 
справа буде слухатися у її відсутності.

Суддя Зосименко О. М.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться 12 квіт-
ня 2017 року о 13.45 годині в приміщенні Токмаць-
кого районного суду Запорізької області за адресою: 
Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 
буд. 28, Кулінічева Едуарда Леонідовича, який заре-
єстрований за адресою: Донецька область, Старобе-
шівський район, смт Новий Світ, вулиця Промисло-
ва, буд. 41, кв. 8, як відповідача в цивільній справі 
№ 328/709/17 за позовом ПАТ «Державний Ощадний 
банк України» в особі філії Донецьке обласне управ-
ління AT «Ощадбанк» до Кулінічева Едуарда Леоні-
довича про стягнення заборгованості. 

Суддя Погрібна О. М.

Приморський районний суд м. Одеси викликає в 
судове засідання як відповідача Сезен Алі у цивіль-
ній справі №522/14399/16-ц за позовом ТОВ «Об’єкт 
сервіс» про стягнення заборгованості. Судове засі-
дання відбудеться 10 травня 2017 року об 11 годині 
00 хвилин у залі судових засідань №210 в приміщен-
ні Приморського районного суду м. Одеси, що роз-
ташований за адресою: 65029, м. Одеса, вул. Балків-
ська, 33.

В разі неявки відповідача у судове засідання, суд 
розглядатиме справу за його відсутності. В разі не-
явки особи, суд зобов’язує повідомити про причи-
ни цього.

Суддя Ю. Б. Свячена

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про скасування довіреностей  

Акціонерна компанія «Харківобленерго»  
(код юридичної особи  

за ЄДРПОУ 00131954), місцезнаходження якої: 
61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 149,  
повідомляє, що відповідно до ст. 248-249  
Цивільного кодексу України скасовує такі  

довіреності, видані Акціонерною компанією  
«Харківобленерго»:

1. Від 29.09.2016 № 01-16юр/7377 на Тєлєгіна Ві-
талія Сергійовича.

2. Від 05.01.2017 № 01-16/78 на Тєлєгіна Віталія 
Сергійовича.

Славутицький міський суд Київської області ви-
кликає Деркача Михайла Петровича як відповідача у 
цивільній справі № 377/164/17; П № 2/377/105/17 за 
позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Деркача М. П. 
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, у судове засідання на 19.04.2017 року о 09 годи-
ні 00 хвилин. Судове засідання відбудеться за адре-
сою: 07101, Київська область, м. Славутич, Невський 
кв-л, б. 3-а, зал № 3, суддя Теремецька Н. Ф. Одно-
часно пропонуємо Деркачу М. П. отримати у суді ко-
пію позовної заяви з додатками.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в судове 
засідання відповідача Корпусова Леоніда Володимирови-
ча (останнє відоме місце проживання відповідача: Авто-
номна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Погорело-
ва, 31, кв. 67) по цивільній справі за позовом Приватного 
акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-
Банк» до Корпусова Леоніда Володимировича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке від-
будеться 19 червня 2017 року о 09 год. 30 хв. в приміщен-
ні Дніпровського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 108. 

У разі неявки відповідача Корпусова Л. В. — справа 
буде розглянута у його відсутність.

Суддя О. О. Астахова

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

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

МЕЛЬПОМЕНА. У Сумах завершився п’ятий всеукраїн-
ський театральний фестиваль «Чеховфест», у якому взяли 
участь творчі колективи зі Львова, Києва та Сум.

На сцені Сумського обласного академічного театру драми 
та музичної комедії імені М. Щепкіна сумчани і гості міста по-
бачили 7 вистав, які пройшли з повними аншлагами. А своє-
рідним підсумком огляду талантів став моноспектакль за тво-
рами Володимира Винниченка «Момент кохання», в якому го-
ловну роль виконав міністр культури народний артист Євген 
Нищук. Його блискучу гру глядачі вітали щирими оплесками, 
зазначивши, що чи не вперше в історії незалежної України ке-
рівник галузевого міністерства успішно поєднує державну ро-
боту зі сценічною творчістю.

У межах візиту на Сумщину Євген Нищук ознайомився з 
культурно-мистецькими закладами міста і області, дав прес-
конференцію, під час якої акцентував на посиленні підтрим-
ки духовної сфери і насамперед у таких прикордонних регіо-
нах, як Сумщина.

Міністр високо оцінив нинішню розмаїту результативну діяль-
ність керівництва і творчого колективу сумського театру, на сце-
ні якого йому вперше довелося грати і який нині демонструє ви-
шуканий європейський стиль, що викликає непідробний інтерес 
до «щепкінців» не лише в Україні, а й за її межами.

ПОГОДА НА ЗАВТРА
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 8 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

Весна — пора оновлення лісів
Валентин 

ОБРАМБАЛЬСЬКИЙ 
для «Урядового кур’єра»

А ЗА ДЕРЕВОМ ДЕРЕВО... 
Для українських лісівників го-
ловне завдання — збережен-
ня і відновлення зелених ле-
гень. Торік вони з цим завдан-
ням упоралися. За ін фор-
маціє ю Держлісагентства, 
протягом 2016 року в лісогос-
подарських підприємствах, 
які належать до сфери його 
управління, відтворено ліси 
на площі 52,6 тисячі гектарів. 

Певну роль у цьому відіграє 
Боярська лісова дослідна стан-
ція Національного університе-
ту біоресурсів і природокорис-
тування України — одне з най-
кращих господарств галузі, яке 
одним з перших в СНД отрима-
ло сертифікат Лісової опікун-
ської ради. Нині на її лісових 
масивах розпочалася традицій-
на щорічна лісокультурна кам-
панія: кожен гектар зрубаного 

лісу лісівники і просто небайду-
жі поновлюють молодими по-
садками основних культур.

«Щоб нинішньої весни здій-
снити посадку в оптималь-
ні строки, ми заздалегідь по-
турбувалися про підготовку 
площ, забезпечили достатню 
кількість посадкового матері-

алу та інвентарю», — розпові-
дає ректор Національного уні-
верситету біоресурсів і при-
родокористування Станіслав 
Н іколаєнко. 

Посадковий матеріал — 
власний, вирощений у лісових 
розсадниках Плесецького та 
Боярського лісництв: понад пів-

тора мільйона стандартних сі-
янців 17 деревних і чагарнико-
вих порід, придатних для ство-
рення лісових культур, шкілок 
новорічних ялинок і плантацій 
декоративних рослин.

Як повідомив головний 
лісничий станції Олександр 
Шевчук, у Боярській ЛДС цьо-
го року планують посадити лі-
сові культури на площі 161 
гектар, а сприяти природному 
поновленню — на 19,5 гекта-
ра. На площі 224 гектари до-
повнено попередньо створені 
деревні культури.

Для часткового створення 
лісових культур у розріджених 
деревостанах торік заготови-
ли 12 тонн лісового насіння 
сосни звичайної, дуба та ін-
ших лісотвірних порід. Такий 
насіннєвий фонд дасть змогу 
повністю забезпечити потре-
би цьогорічної лісокультурної 
кампанії й частково сформу-
вати стратегічний запас у разі 
неврожайних років.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу про стягнення заборго-
ваності за позовом ТОВ «Фінансова Компанія «Позика» до відповідача Доро-
шенка Олександра Юрійовича, останнє місце реєстрації та проживання: До-
нецька обл., м. Слов’янськ, вул. Комунарів, буд. 59, кв. 40, викликається 12 
квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. до суду, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. 
У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Кузнецов Р.В.
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Можна перервати політ, 
та не можна заступити небо

Оксана ГОЛОВКО, 
«Урядовий кур’єр»

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ! Він 
мріяв жити у власній країні, 
будувати міцну армію, любити 
дружину, виховувати сина, пі-
клуватися про батьків, але всі 
мрії знищив ворожий снаряд. 
29 січня 2017 року «Орел» за-
гинув, виконуючи бойове за-
вдання поблизу авдіївської 
промзони.

Днями в Національному му-
зеї історії України у Другій сві-
товій війні відбувся захід, при-
урочений пам’яті Героя Украї-
ни майора Андрія Кизила (по-
зивний «Орел»). Зустріч в екс-
позиції виставки «Український 
Схід» розпочалася з перегляду 
відеоролика про молодого офі-
цера, який у 23 роки став за-
ступником командира 1-го ме-
ханізованого батальйону 72-ї 
окремої механізованої брига-
ди. Випускник Національної 
академії сухопутних військ іме-
ні гетьмана Петра Сагайдач-
ного у травні 2014 року виру-
шив у зону АТО. Понад півтора 
року особовий склад роти під 
к омандуванням старшого лей-
тенанта Кизила тримав обо-

рону поблизу м. Волноваха. 
2015 року Андрія визнали кра-
щим командиром роти в секто-
рі «М» і призначили заступни-
ком командира батальйону.

Указом Президента Украї-
ни від 1 лютого 2017 р. Андрі-
єві Кизилу присвоєно звання 
Героя України. Найвищу наго-
роду прийняла дружина Окса-
на, яка тримала на руках 8-мі-
сячного сина. Жінка передала 
музеєві особисті речі Андрія 
Кизила, що стануть частиною 
виставки «Український Схід». 
Серед унікальних артефактів 

— і військовий планшет, який 
належав дідусеві Андрія під-
полковникові Миколі Гурійови-
чу. Колись дідусь-військовий 
передав його онукові як своє-
рідний оберіг. «Він любив вій-
ськову справу, був відданий 
обов’язкові. Коли я заговорив 
про його переведення з пе-
редової, він сказав: «Я хлоп-
ців на передовій не покину!» 
Проте покинув… Покинув нас 
усіх», — не стримуючи сліз, 
поділився дідусь Героя.

Окрім дружини та діду-
ся, до музею завітали бабу-

ся, тітка, брат і сестра бійця. 
Для них ця втрата непоправ-
на. Адже, як зазначив під час 
заходу міністр культури Украї-
ни Євген Нищук, «для нас Ан-
дрій Кизило — зразковий офі-
цер та Герой, а для рідних він 
— гордість і безкінечний біль 
втрати».

Під час пам’ятного захо-
ду відбулася ще одна важли-
ва акція — передача музеє-
ві автомобіля загиблого Ford 
Scorpio. Авто було придба-
но на кошти громади храму 
Різдва Пресвятої Богородиці 
і Святого Антонія Української 
греко-католицької церкви (м. 
Чернівці), де настоятелем 
отець Василь Гасинець. Від 
самого початку АТО він слу-
жить капеланом і допомагає 
бійцям. До Києва автомобіль 
доставили за підтримки Мі-
ністерства оборони волонте-
ри Яна і Василь Сердюки, по-
відомляє warmuseum.kiev.ua.

Сподіваємося, що слова, 
сказані отцем Василем Гасин-
цем під час зустрічі, стануть 
пророчими: «Бажаю всім, щоб 
прийдешнє свято Великодня 
ознаменувалося миром для 
нашої країни та Перемогою!»

Рідні переконані — їхній зв’язок з Андрієм не обірветься попри смерть

У лісівників весняний день годує не рік, а десятиліття

Особисті речі офіцера і його авто не лише експонати 
музею, а й речові докази злочину: розв’язана Росією 
війна вбиває кращих українських синів
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