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

ЦИФРА ДНЯ

Антрацитом слід
запасатися вже зараз

ЕНЕРГОБЕЗПЕКА. Генеруючі компанії — оператори тепло -
електростанцій, які використовують дефіцитне вугілля антра-
цитної групи, повинні якомога швидше укласти контракти на
його постачання, щоб устигнути завезти достатню кількість па-
лива до початку опалювального періоду 2017—2018 років. Про
це заявив віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон під час засі-
дання Енергетичного штабу, повідомляє УНІАН.

Урядовець наголосив: щоб енергокомпанії змогли виконати
контракти на постачання вугілля, слід ухвалити закон «Про ри-
нок електричної енергії», оскільки  без такого закону вони не
зможуть виконати ці контракти. 

Володимир Кістіон також закликав Мінінфраструктури й Ад-
міністрацію морських портів провести підготовку всієї необхід-
ної інфраструктури, зокрема портів, для транспортування
імпортного палива. «Звертаю увагу цих відомств на необхід-
ність привести до ладу дороги, які використовуватимуть для до-
ставки вугілля на Луганську ТЕС», — сказав урядовець,
наголосивши, що вугілля на цю станцію доправлятимуть авто-
мобілями, а не залізницею.

ЦИТАТА ДНЯ

Андрій ревА:
«Дискусії тривали

чотири місяці. Нам
вдалося знайти

рішення без
підвищення
загального

пенсійного віку».
Міністр соціальної політики про те, що уряд переконав
МВФ у неприйнятності нині такої пропозиції 
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7
СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Виконавчий директор
Французького інституту в Україні
Матьє Арден  пропонує починати
не лише нинішню, а кожну весну
із «Шерше ля фам»

Лікарням 
дали свободу 

ПЕРШИЙ ПІШОВ. Верховна Рада ухвалила закон про автономію
медичних закладів 
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2017 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 25 грн . . . . . . . . . . . . 47 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 75 грн . . . . . . . . . . 141 грн

на півроку . . . . . 150 грн . . . . . . . . . . 282 грн

ТЕЛЕКУР’ЄР програми головних телеканалів України 
на сторінках «Урядового кур’єра»

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА 2017 РІК

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

3 025 000
українців отримали на сьогодні

біометричні документи для виїзду 
за кордон

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової
підтримки забезпечення міжнародного позитивного іміджу
України та здійснення заходів щодо підтримки зв’язків 
з українцями, які проживають за межами України»
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оголошення

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

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС

на заміщення вакантних посад
ДОЦЕНТІВ КАФЕДР
Хірургії № 1 1 ст.
Неврології 1 ст.
Інфекційних хвороб 1 ст.
Внутрішньої медицини № 2 1 ст.
Внутрішньої медицини № 3 1 ст.
Офтальмології 1 ст.
Онкології 1 ст.
Ендокринології 1 ст.
Медичної і біологічної фізики 1 ст.
Загальної хірургії № 1 1 ст.
Гістології та ембріології 1 ст.
Ортопедичної стоматології 1 ст.
Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку 1 ст.
Біології 1 ст.
АСИСТЕНТІВ КАФЕДР
Педіатрії № 1 1,25 ст.
Педіатрії № 2 4 ст.
Хірургії № 1 1 ст.
Хірургії № 4 1 ст.
Внутрішньої медицини № 3 1 ст.
Внутрішньої медицини № 4 1,25 ст.
Патологічної анатомії № 1 1 ст.
Акушерства і гінекології № 3 1 ст.
Біоорганічної та біологічної хімії 1 ст.
Пропедевтики внутрішньої медицини № 2 0,25 ст.
Мікробіології, вірусології і імунології 1 ст.
Клінічної імунології та алергології 
з секцією медичної генетики

1,75 ст.

Терапевтичної стоматології 3 ст.
Ортопедичної стоматології 1 ст.
Ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології 3 ст.
Загальної хірургії № 2 1 ст.
Біології 1 ст.
Ендокринології 0,5 ст.
ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДР
Латинської мови 1 ст.

З переліком необхідних документів, які подаються на конкурс та кваліфікаційними 
вимогами, можна ознайомитись у відділі кадрів т. 234-60-74.

Строк подання заяв та документів для участі у конкурсі – 1 місяць з дня публіка-
ції оголошення. 

Документи надсилати на ім’я ректора за адресою: 
01601  м. Київ-1, бульвар Т. Шевченка, 13.

 Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення 
заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

Бологова Наталя Миколаївна 03.05.2017 об 11:00, останнє 
відоме місце реєстрації: 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. 
Горбатова, буд. 81/48, справа № 219/1829/17, суддя  Чопик О. П.

Кібека Ольга Миколаївна 13.04.2017 о 09:15, останнє ві-
доме місце реєстрації: 84523, Донецька обл., Бахмутський 
р-н., м. Сіверськ, вул. Польова, буд. 14, справа № 219/677/17,  
суддя  Решетняк І. В.

Величко Вікторія Вікторівна 21.04.2017 о 08:40, останнє ві-
доме місце реєстрації: 84522, Донецька обл., Бахмутський 
р-н, м. Сіверськ, вул. Зарічна, буд. 115, справа № 219/1937/17,  
суддя  Радченко Л. А.

Нарижний Павло Миколайович 24.04.2017 о 08:30, останнє 
відоме місце реєстрації: 84546, Донецька обл., м. Соледар, вул. 
Горького, буд. 52, справа № 219/1232/17, суддя  Харченко О. П.

Тарасов Андрій Олександрович 27.04.2017 о 09:00, остан-
нє відоме місце реєстрації: 84522, Донецька обл., м. Сіверськ,  
вул. Руднична, буд. 6, кв. 4, справа № 219/1592/17, суддя   
Полтавець Н. З.

Метьолкін Анатолій Володимирович 27.04.2017 о 09:15, 
останнє відоме місце реєстрації: 84501, Донецька обл.,  
м. Бахмут, вул. Сібірцева буд. 50, справа № 219/1883/17,  
суддя  Полтавець Н. З.

Шкарупа Олексій Григорович 28.04.2017 о 09:20, останнє  
відоме місце реєстрації: 84551, Донецька обл., м. Часів Яр,  
вул. Першотравнева, буд. 24, справа № 219/2433/17, суддя  
Полтавець Н. З.

Таган Сергій Олександрович 28.04.2017 о 09:00, останнє ві-
доме місце реєстрації: 84520, Донецька обл., Бахмутський р-н, 
c. Серебрянська, вул.Артема, справа № 219/2333/17, суддя  
Полтавець Н. З.

Сидоров Іван Вікторович 03.05.2017 о 13:30, останнє відоме 
місце реєстрації: 84501, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Мопра, 
буд. 11, справа № 219/2185/17, суддя  Чопик О. П.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за його  
відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК Укра-
їни.

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

Краснолиманський міський суд Донецької обл. викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення 
заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

Філгінська Анастасія Михайлівна 26.04.2017 о 16:00, остан-
нє відоме місце реєстрації: 84440, Донецька обл., Лиманський 
р-н, с. Терни, вул. Леніна буд. 79, справа № 236/718/17, суддя  
Саржевська І. В.

Косикова Катерина Сергіївна 13.04.2017 о 08:00, останнє ві-
доме місце реєстрації: 84400, Донецька обл., м. Лиман, вул. Ча-
паєва, буд. 5, кв. 3, справа № 236/638/17, суддя  Біланова Н. В.

Рєзнікова Ангеліна Сергіївна 13.04.2017 о 08:15, останнє 
відоме місце 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 відо-
ме місце реєстрації: 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 відо-
ме місце реєстрації: 84403, Донецька обл., м. Лиман (Красний  
Лиман), вул. Підстепна, буд. 26, кв. 19, справа № 236/722/17, 
суддя  Бікезіна О. В.

 Малая Валентина Василівна 24.04.2017 о 16:00, останнє ві-
доме місце реєстрації: 84450, Донецька обл., Лиманський р-н, 
смт Дробишеве, вул. Кірова буд. 40а, справа № 236/712/17, 
суддя  Саржевська І. В.

Бережна Лариса Олександрівна 24.04.2017 о 15:30, остан-
нє відоме місце реєстрації: 84431, Донецька обл., Лиман-
ський р-н, с. Новоселівка, вул. Шевченка буд. 17, справа  
№ 236/646/17, 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.

Шевченко Наталія Володимирівна 25.04.2017 о 16:00, остан-
нє відоме місце реєстрації: 84424, Донецка обл., Лиман-
ський р-н, с. Озерне (Іллічівка), вул. Київська, буд. 1, справа  
№ 236/530/17, суддя  Саржевська І. В.

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

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за його  
відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК Укра-
їни.

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

Печерський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Бастрікова Владислава Олександрови-
ча, 27.09.1976 р.н. (останнє відоме місце проживан-
ня: Київська область, Вишгородський район, с. Старі 
Петрівці, пров. Виноградний, буд. 8) у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, в судо-
ве засідання, яке відбудеться 13 квітня 2017 року о 
09 год. 30 хв. Явка до суду обов’язкова. При собі не-
обхідно мати паспорт або документ, який посвідчує 
особу.

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Печерського районного суду м. Киє-
ва за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42 а, зал № 3, 
каб. 17, під головуванням судді Шапутько С. В.

Також повідомляємо, що відповідно до ухвали Пе-
черського районного суду м. Києва від 03.04.2017 
було задоволено клопотання прокурора стосов-
но здійснення спеціального судового провадження 
стосовно Бастрікова Владислава Олександровича, 
27.09.1976 р.н., обвинуваченого у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Дзержинський міський суд Донецької області 
(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Гро-
шикова Івана Васильовича про стягнення заборгова-
ності. Відповідач по справі Грошиков Іван Васильо-
вич (зареєстрований за адресою: 83081, м.Донецьк, 
вул. Мельнічна, 49), викликається на 13 квітня 2017 
року на 10-30 год. до суду, каб. № 8, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надані свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відпо-
відач повинен повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя О. Г. Геря

У провадженні Бориспільського міськрайонного 
суду Київської області знаходиться цивільна спра-
ва за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Укр соцбанк» до Танцюри Світлани Вікторівни про 
стягнення заборгованості.

Викликаємо як відповідачку: Танцюру Світлану Ві-
кторівну.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться 11 
квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні су-
ду за адресою: м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 
72, каб. №1.

Суддя Вознюк С. М.

Приазовський районний суд Запорізької області повідо-
мляє Русанову Марину Володимирівну (місце реєстрації: До-
нецька область, Новоазовський район, с. Набережне, вул. 
Річна, 6/1) про те, що 12 квітня 2017 року о 09-30 годині в 
приміщенні суду (Запорізька область, смт Приазовське, вул. 
Пушкіна, 5) буде слухатись цивільна справа за позовом Кре-
дитної Спілки «Можливість» до Русанової Марини Володи-
мирівни про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачки 
Русанової Марини Володимирівни по даній справі вважаєть-
ся повідомленою про час та місце розгляду справи, і у випад-
ку її неявки або неподання відповідного клопотання справа 
підлягає розгляду за її відсутності.

Суддя О. М. Апалькова

Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської 
обл. викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться:

Бабій Валерій Борисович 13.04.2017 о 14:30 (останнє ві-
доме місце реєстрації: 51660, Дніпропетровська обл., м. Вер-
хівцеве, вул. Леніна, буд. 53-А, справа № 173/251/17, суддя  
Шевченко О. Ю.

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

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

 Повістка про виклик підозрюваного 
Гудко Володимир Ігорович, 03.01.1991р.н., за-

реєстрований: м. Чорноморськ, смт. Олександрів-
ка, вул. Перемоги, 91, кв. 202, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України вам не-
обхідно з’явитися 12.04.2017 року о 12 год. 00 хв. до  
ст. слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Ва-
сильченко В. В., адреса: м. Одеса, вул. Єврейська, 
43, каб. № 14, р.т. (048)7792505, для ознайомлен-
ня з матеріалами спеціального досудового розслі-
дування №22017160000000011 від 26.01.2017 за ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

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 публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний експортно-імпортний банк України» в особі 
Філії AT «Укрексімбанк» у м. Херсоні до Мазура Ігоря 
Васильовича про стягнення заборгованості.

Просимо відповідача Мазур Ігоря Васильовича 
з’явитися до суду на вказані дату і час. У випадку не-
явки відповідача справа буде розглянута у його від-
сутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області судді Река А. С. знаходиться спеціальне 
кримінальне провадження № 426/12162/16-к стосовно 
Когута Андрія Івановича, 07.06.1960 року народження, 
обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Когут А. І. зареє-
стрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, 
вул. Коцюбинського, буд. 6, кв. 76.

На підставі ст. ст. 323, 297-5,135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Когу-
та Андрія Івановича у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 14 квітня 2017 року об 11.30 год. в залі Сва-
тівського районного суду Луганської області, що роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі  
головуючої судді Реки А. С., суддів Половинки В. О.,  
Попової О. М.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області судді Река А. С. знаходиться спеціальне 
кримінальне провадження № 426/21/16-к стосовно Ката-
санова Андрія Васильовича, 03.03.1970 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Катасанов А. В. 
зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, вул. Алчевська, буд. 32.

На підставі ст. ст. 323, 297-5,135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Ката-
санова Андрія Васильовича у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 14 квітня 2017 року о 10.00 год. в залі 
Сватівського районного суду Луганської області, що роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі  
головуючої судді Реки А. С., суддів Половинки В. О.,  
Попової О. М.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області судді Река А. С. знаходиться спеціальне 
кримінальне провадження № 426/339/16-к стосовно Го-
ренко Сергія Сергійовича, 06.04.1982 року народження, 
обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Горенко С. С. зареє-
стрований за адресою: Луганська область, м. Краснодон, 
кв. Баракова, буд. 3, кв. 52.

На підставі ст. ст. 323, 297-5,135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Горен-
ко Сергія Сергійовича у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 14 квітня 2017 року о 12.00 год. в залі Сва-
тівського районного суду Луганської області, що роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі  
головуючої судді Реки А. С., суддів Половинки В. О.,  
Попової О. М.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області судді Река А. С. знаходиться спеціальне 
кримінальне провадження № 426/22/16-к стосовно Кор-
нета Ігора Олександровича, 29.04.1973 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обви-
нувачений Корнета І. О. зареєстрований за адресою: Лу-
ганська область, м. Луганськ, вул. П. Ткаченка, буд. 31.

На підставі ст. ст. 323, 297-5,135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Корне-
та Ігора Олександровича у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 14 квітня 2017 року о 10.30 год. в залі 
Сватівського районного суду Луганської області, що роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі  
головуючої судді Реки А. С., суддів Половинки В. О.,  
Попової О. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ «Альфа-Банк» 
до Жмуркова Дениса Миколайовича, Бердника Олексан-
дра Анатолійовича про стягнення заборгованості.

Відповідачі по справі Жмурков Денис Миколайович, 
останнє місце реєстрації за адресою: м. Єнакієве, Доне-
цької області, вул. Ермишина, буд. 30, кв. 59, та Берд-
ник Олександр Анатолійович, останнє місце реєстрації за 
адресою: м. Донецьк, вул. М. Ульянової, буд. 53-б, кв. 57, 
викликаються до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. 
Миру, 5, каб. 304), на 14.04 2017 р. о 09 год. 30 хв. для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачів, вони повинні повідомити суд про причину неявки, 
інакше справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя І. В. Решетняк

Нікопольський міськрайонний суд 
Дніпропетровської області (м. Ніко-
поль, вул. Шевченка, 201) повідомляє 
Гузенко Володимира Володимирови-
ча, що 12 квітня 2017 року о 10-30 го-
дин відбудеться слухання цивільної 
справи №182/7340/16-ц (провадження 
2/0182/24/2017 року за позовом Коб-
зової Віри Степанівни до Гузенко Во-
лодимира Володимировича про ви-
знання особи такою, що втратила пра-
во користування житловим приміщен-
ням під головуванням судді Нікополь-
ського міськрайонного суду Кобеляць-
кої-Шаховал І.О.

Суддя Херсонського міського су-
ду Херсонської області Котьо І. В. пові-
домляє про слухання цивільної справи 
за позовною заявою Моторного (тран-
спортного) страхового бюро України до 
Сапожнікова Олександра Олексійови-
ча про відшкодування в порядку регре-
су виплат пов’язаних з виплатою стра-
хового відшкодування, яке відбудеть-
ся 13.04.2017 року о 08-50 годині за 
адресою: м. Херсон, вул. Маяковсько-
го, 6/29, каб.404, та викликає до суду 
відповідача Сапожнікова Олександра 
Олексійовича.

У разі неявки у судове засідання від-
повідачів справа буде розглядатися у 
Вашу відсутність.

13 квітня 2017 року об 11.00 годині 
у приміщенні Лисянського районного 
суду Черкаської області (Черкаська об-
ласть, смт Лисянка, вул. Незалежнос-
ті, 4) відбудеться розгляд справи за по-
зовом ПАТ «Альфа банк» до Верещак 
Жанни Олександрівни про стягнення 
заборгованості.

Відповідачці Верещак Жанні Олек-
сандрівні необхідно з’явитися до суду 
в зазначений час. У разі неявки відпо-
відачки без поважної причини, справа 
буде розглянута у відсутність відпові-
дачки на підставі доказів, які маються 
в матеріалах справи.

Суддя Г. М. Яценко

Обухівський районний суд Київської 
області по цивільній справі № 2-291/17 за 
позовом Публічного акціонерного това-
риства «Київобленерго» до Балабан Івана 
Костянтиновича про стягнення заборгова-
ності за спожиту електричну енергію, ви-
кликає в судове засідання як відповідача 
Балабан Івана Костянтиновича об 11 годи-
ні 00 хвилин 14 квітня 2017 року.

Судове засідання відбудеться під голо-
вуванням судді Зінченко О. М. в приміщен-
ні Обухівського районного суду Київської 
області, що розташоване за адресою: Ки-
ївська обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20. 
В разі неявки відповідача в судове засі-
дання справа буде розглянута в його від-
сутність на підставі наявних у справі до-
казів.
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В провадженні Ірпінського міського суду Київської 
області перебуває цивільна справа за позовом То-
вариства з обмеженою відповідальністю «Аверс-Сі-
ті» до Климанського Артема Станіславовича, Гера-
сименка Олексія Олександровича, Собуцького Олек-
сандра Михайловича, Ковбасюка Олександра Івано-
вича, Воробйової Ірини Олександрівни, третя особа: 
Дубіна Олександр Миколайович про визнання недій-
сним договорів, визнання права власності та витре-
бування майна з чужого незаконного володіння.

Суд викликає на 13.04.2017 року на 10.00 год. Ге-
расименка Олексія Олександровича, Собуцького 
Олександра Михайловича, Ковбасюка Олександра 
Івановича, Воробйову Ірину Олександрівну як відпо-
відачів та Дубіна Олександра Миколайовича як тре-
тьої особи по справі. Явка обов’язкова.

Суддя С. І. Оладько

В провадження Бабушкінського районного су-
лу м. Дніпропетровська перебуває цивільна справа 
№ 200/1180/17 за позовом Карапетян Анни Володи-
мирівни до Стричак Леоніда Васильовича, третя осо-
ба: Управління-служба у справах дітей Бабушкінської 
районної у м. Дніпропетровську ради про позбавлен-
ня батьківських прав та стягнення аліментів. Засідан-
ня відбудеться 21 квітня 2017 року о 13 год. 30 хв. під 
головуванням судді Женеску Е. В. в приміщенні Ба-
бушкінського районного суд м. Дніпропетровська за 
адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Дмитра Яворниць-
кого (пр. Карла Маркса), буд. 57, каб. 204.

Явка Стричак Леоніда Васильовича в судове засі-
дання обов’язкова! У разі неявки в судове засідання  
справа буде розглядатись за відсутності відповідача 
на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України і на підставі наяв-
них у справі доказів судом може бути ухвалено зао-
чне рішення.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 
2) розглядає цивільну справу № 2/243/1801/2017 за 
позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» до 
Орусь Інни Валеріївни про стягнення заборгованості.

Відповідачка Орусь Інна Валеріївна, останнє відо-
ме місце мешкання якої: м. Горлівка, вул. Ливанова, 
будинок 4, квартира 4 викликається до суду на 19 
квітня 2017 року на 16 годину 00 хвилин для участі 
у розгляді справи по суті.

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

Суддя М. О. Гусинський

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/937/2017 за обвинуваченням Куртлуша-
єва Мурата Ісмаіловича за ч. 1 ст. 111 КК України, 
згідно Єдиного державного реєстру досудових роз-
слідувань за № 42016000000002761 від 07.10.2016 р. 
Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судовий розгляд по вищевказаному криміналь-
ному провадженню відбудеться: 16.05.2017 р. о 10 
год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного 
суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтя-
рівська, 31 А, каб. №614.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя В. М. Циктіч

В провадженні Луцького міськрайонного суду  
Волинської області знаходиться цивільна справа  
№ 161/4516/17 за позовом Ускова Ростислава Ти мофійовича 
до Яручика Олександра Сергійовича про припинення права 
на частку у спільному майні за вимогою інших співвласників.

Відповідач Яручик Олександр Сергійович викликається в 
судове засідання на 12 год. 00 хв. 26 квітня 2017 року у примі-
щення за адресою: м. Луцьк, вул. Сенаторки Левчанівської, 1, 
каб. 16. Суддя Плахтій І. Б.

В разі неможливості з’явитись на зазначену вище дату, 
резервною датою судового засідання є 04 травня 2017 ро-
ку о 12 год. 00 хв.

Відповідач має право подати свої докази чи заперечення з 
приводу позовних вимог, чи повідомити про них суд.

Після опублікування оголошення в пресі відповідач вва-
жається повідомленим про дату, час та місце розгляду спра-
ви. В разі неявки відповідача, справа буде розглядатися у  
його відсутності.

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Урбановіч-Король Анжеліку як відповідачку у 
справі № 296/9699/16-ц за позовом Короля Олексан-
дра Євгеновича до Урбановіч-Король Анжеліки про 
розірвання шлюбу, під головуванням судді Шалоти 
К. В. в судове засідання, що відбудеться 11.04.2017 
року о 09 год. 40 хв. в приміщенні Корольовського 
районного суду м. Житомира за адресою: м. Жито-
мир, майдан Соборний 1, зал 223-А.

Відповідачка зобов’язана повідомити суд про при-
чини неявки, в іншому разі неявка в судове засідан-
ня вважатиметься без поважних причин, та суд вирі-
шить справу за її відсутності на підставі наявних у ній 
даних чи доказів.

Краснолиманський міський суд Донецької обл. ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

Шевченко Марія Юстимівна 11.04.2017 о 08:40, 
останнє відоме місце реєстрації: 84450, Донецька 
обл., Лиманський р-н, с. Дробишеве, вул. Горького 
буд. 28, справа № 236/753/17, суддя  Шаньшина М. В.

Роташнюк Роман Андрійович 11.04.2017 о 08:30, 
останнє відоме місце реєстрації: 84450, Донецька 
обл., Лиманський р-н, с. Дробишеве, вул. Горького, 
буд. 42, справа № 236/758/17, суддя  Шаньшина М. В.

Коваленко Наталія Сергіївна 12.04.2017 о 09:00, 
останнє відоме місце реєстрації: 84401, Донецька 
обл., м. Лиман, вул. Корольова буд. 13, справа  
№ 236/783/17, суддя  Шаньшина М. В.

Горюшко Вікторія Миколаївна 12.04.2017 о 08:45, 
останнє відоме місце реєстрації: 84461, Донецька 
обл., Лиманський р-н, с. Ямпіль, вул. Рози Люксем-
бург, буд. 26г, справа № 236/792/17, суддя  Шань-
шина М. В.

Гасанов Руслан Астанович 12.04.2017 о 08:15, 
останнє відоме місце реєстрації: 84461, Донецька 
обл., Лиманський р-н, с. Ямпіль, вул. Партизанська, 
буд. 136, справа № 236/791/17, суддя  Шаньшина М. В.

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

З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Покровський районний суд Дніпропетровської обл. повідомляє  про те, що по цивільній справі за по-
зовом ПАТ КБ Приватбанк:

12.01.2016 Андрющенко Володимир Олексійович (останнє відоме місце реєстрації: 53600, Дніпропе-
тровська обл., Покровський р-н, смт Покровське, вул. Горького, буд. 59, кв. 17, справа № 189/2295/15-ц, 
суддя  Пустовар О. С.)

про стягнення заборгованості  судом було ухвалено заочне рішення, позовна вимоги задоволена по-
вністю або частково.

     Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що заочне рішення може бути переглянуто Покров-
ським районним судом Дніпропетровської обл. шляхом подання відповідачем заяви про перегляд заочно-
го рішення до цього суду протягом десяти днів з дня опублікування цього оголошення.

У провадженні Харківського районного суду Харківської області знаходиться цивільна справа 
№635/1631/17 провадження №2/635/1607/2017 за позовною заявою Ігнатенко Людмили Віталіївни 
до Ігнатенка Валерія Миколайовича про розірвання шлюбу. 

Ігнатенко Валерій Миколайович, останнє відоме місце проживання якого: Луганська область,  
м. Антрацит, вул. Приміська, б.10, викликається як відповідач на судове засідання 03 травня 2017 р. 
о 09.00, каб.№10 у приміщенні Харківського районного суду Харківської області за адресою: Харків-
ська обл., Харківський р-н, c. Покотилівка, вул. Сковороди, б. 18; тел. (057)7456840.

Суддя Н. М. Токарєва

Вважати недійсним  
свідоцтво про право власності на судно з 
бортовим номером УА 0019 КВ власника 
Попової Н. В. та свідоцтво про право пла-
вання під державним прапором України 
власника судна за бортовим номером  

УА 0019 КВ Попової Н. В.  
у зв’язку з втратою.

Новопсковський районний суд Луганської обл. повідомляє  про те, що по цивільній справі за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк:

31.03.2017 Безщекин Валерій Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 94503, Луганська обл.,  
м. Хрустальний (Красний Луч), вул.Краснодонська, буд.80, кв. 1, справа № 420/215/17, суддя  Стеценко О. С.)

про стягнення заборгованості  судом було ухвалено заочне рішення, позовна вимога задоволена по-
вністю або частково.

     Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що заочне рішення може бути переглянуто Новоп-
сковським районним судом Луганської обл. шляхом подання відповідачем заяви про перегляд заочного рі-
шення до цього суду протягом десяти днів з дня опублікування цього оголошення.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Охоту Яніну Валеріївну як: обвинувачену на 
14 год. 00 хв., 21.04.2017 року у справі за обвинуваченням Охоти Яніни Валеріївни, 16.07.1983 ро-
ку народження, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 111 KK 
України (в редакції Закону України № 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального 
кодексу України») за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, каб. 102.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченої в порядку спеціально-
го судового провадження.

Суддя Курило А. В.

У зв’язку з втратою диплома капітана 
яхти № 04/2012 від 21.01.2012 р., 

зареєстрованого на ім’я Пятоха К. С., 
виданого Головною державною 

Інспекцією України з безпеки 
судноплавства, вважати 
цей документ недійсним.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідомляє Гурову Вікторію Віталіївну 
(Луганська область, м. Кадіївка (Стаханов) пр. 60 років Жовтня, буд. 9, кв. 1) про ухвалення 
заочного рішення від 31 березня 2017 року по справі № 428/530/17 за позовом Гурова Анато-
лія Миколайовича до Гурової Вікторії Віталіївни про розірвання шлюбу.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою від-
повідача, яку може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя Д. Б. Баронін

Пирятинський районний суд Полтавської області (м. Пирятин, вул. Соборна, 41) ви-

кликає як відповідача Богункова Владислава Валерійовича по справі № 544/55/17 про 

стягнення страхового відшкодування на 28.04.2017 р. о 09.00 год. У разі неявки, суд 

розглядатиме справу без участі відповідача на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Сайко О. О.

ПРАТ «Український страховий капітал» 
(код ЄДРПОУ 23707357) повідомляє  

про втрату додаткової круглої печатки 
№2. У зв’язку з втратою,  

додаткову круглу печатку №2  
ПРАТ «Український страховий капітал»,  

вважати недійсною.

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/399/2017 за обвинуваченням Колесніченка 
Вадима Васильовича у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 161 КК України, 
згідно Єдиного державного реєстру досудових розсліду-
вань за № 22014000000000510 від 14.11.2014.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судове засідання по вищевказаному кримінальному 
провадженню відбудеться: 18.04.2017 року о 08 год. 30 
хв. в приміщенні Шевченківського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, 
602 каб.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя А. В. Трубніков

Верхньорогачицький районний суд Херсонської 
області викликає Пєвнєва Дмитра Дмитровича на 
11.05.2017 року до 10.00 год. як відповідача по ци-
вільній справі № 651/135/17 за позовом Прокурора 
— заступника керівника Каховської місцевої про-
куратури в інтересах держави в особі: Головного 
управління Держгеокадастру у Херсонській облас-
ті, Верхньорогачицької районної державної адміні-
страції до Пєвнєва Дмитра Дмитровича, третя осо-
ба, яка не заявляє самостійних вимог на стороні по-
зивача Ушкальська сільська рада Верхньорогачиць-
кого району Херсонської області про розірвання до-
говору оренди землі, повернення земельної ділянки 
площею 98,0000 га.

У разі Вашої неявки в судове засідання справа бу-
де розглянута за наявними в справі доказами на під-
ставі ст. 169 ч. 4 ЦПК України (буде постановлено за-
очне рішення).

Суддя О. Г. Федоряка

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
буд. 2) розглядає цивільну справу № 2/243/1796/2017 
за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» 
до Гумаєва Сергія Омаровича про стягнення забор-
гованості.

Відповідач: Гумаєв Сергій Омарович, остан-
нє відоме місце мешкання якого: м. Горлівка, вул. 
М.Шапошнікова, буд. 31, кв. 40, викликається до су-
ду на 19 квітня  2017 року на 16 год. 10 хв. для учас-
ті у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідачів повинні повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута за їх відсутністю. 

Суддя М. О. Гусинський

Золочівський районний суд Львівської області ви-
кликає Нечуєву Надію Михайлівну, останнє відоме 
місце реєстрації: м. Глиняни Золочівського району 
Львівської області та місце проживання: м. Охтирка, 
пров. Огреба, 28 Сумської області як відповідачку по 
справі № 445/217/16 за позовом Магеровської Марії-
Анни Григорівни до Нечуєвої Надії Михайлівни про 
визнання особи такою, що втратила право на корис-
тування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 08.06.2017 року о 
12.00 год. в приміщенні Золочівського районного су-
ду Львівської області (Львівська область, м. Золочів, 
бульвар Сковороди, 5).

У разі неявки в судове засідання відповідача, спра-
ва згідно з вимогами ЦПК України, буде розглянута 
у його відсутності на підставі наявних у ній доказів.

Суддя В. М. Сивак

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області ви-
кликає Нікуліну Валентину Сергіївну в судове засідання 26 квіт-
ня 2017 року о 09.40 год. для розгляду цивільної справи за по-
зовом Сухина Маргарити Михайлівни до Нікуліни Валентини 
Сергіївни, про виділення в натурі частки із спільної часткової 
власності, яке відбудеться за адресою Ужгородського міськра-
йонного суду Закарпатської області. Відповідачці пропонується 
надати свої заперечення проти позову та докази їх підтверджен-
ня. У випадку неявки відповідачки у судове засідання та непові-
домлення суду про причини неявки, позов буде розглянутий за 
її відсутністю за наявними в матеріалах справи доказами.

Суддя Леміш О. М.

В провадженні Ірпінського міського суду Київської області 

перебуває цивільна справа за позовом Догадаєвої Тетяни Ми-

колаївни до Догадаєва Руслана Владіленовича про стягнення 

половини вартості автомобіля.

Суд викликає на 17.05.2017 року на 12.00 год. Догадаєва Рус-

лана Владіленовича як відповідача по справі. Явка обов’язкова.

Суддя С. І. Оладько

Сватівський районний суд Луганської області викликає Дзюбу С. Ф., Дзюбу І. В. в 
судове засідання 14 квітня 2017 року о 09-00 для розгляду цивільної справи за позо-
вом ПАТ Альфа Банк до Дзюби Сергія Федоровича, Дзюби Ірини Вікторівни про стяг-
нення заборгованості, яке відбудеться за адресою Сватівського районного суду Луган-
ської області. Відповідачу пропонується надати свої заперечення проти позову та до-
кази їх підтвердження. У випадку неявки відповідача в судове засідання та неповідо-
млення суду про причини неявки позов буде розглянутий за його відсутністю за наяв-
ними в матеріалах справи доказами.

Суддя Осіпенко Л. М.

Приморський районний суд м. Одеси викликає в судо-
ве засідання відповідача Матузенко Тетяну Валентинівну по 
цивільній справі за заявою Перев’язкова Олександра Мико-
лайовича до Матузенко Олександра Володимировича, Ма-
тузенко Тетяни Валентинівни, Старший виконавець Відді-
лу примусового виконання рішень ГТУЮ в Одеській області 
Мельниченко А. В. про зміну способу і порядку виконання рі-
шення та за заявою про перегляд заочного рішення.

Судове засідання відбудеться 13.04.2017 р. об 11 год. 45 
хв. у приміщенні Приморського районного суду м. Одеси  
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. 215, суддя  
Нікітіна С. Й.

У разі неявки вказаної відповідачки справа буде розгляда-
тися у її відсутність за наявними у справі доказами. Крім то-
го, суд роз’яснює відповідачці про її обов’язок повідомити 
суд про причини неявки у судове засідання.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Харасахалу Олександру Олександровичу, 
16.04.1988 р.н.,  зареєстрованому за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, с. Старий Крим, вул. Леніна, буд. 79 кв. 
7, на підставі ст.ст.297-5, 133, 135 КПК України, Вам необ-
хідно з’явитися  11 квітня 2017 року до каб. 303 СВ УСБУ в 
Донецькій області, до слідчого Черненка Д. Ф., за адресою: 
Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, 
буд. 33, для вручення повідомлення про підозру, ознайом-
лення з матеріалами кримінального провадження, отриман-
ня обвинувального акта та реєстру матеріалів при здійснен-
ні спеціального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні №22016050000000261 за ч.1 ст.258-3 КК Укра-
їни. У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на 
виклик настають наслідки, передбачені ст.139 КПК України. 

Біловодський районний суд Луганської обл. викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

Радіонов Олексій Валерійович 13.04.2017 о 15:30, останнє відоме місце реєстрації: 92023, 
Луганська обл., Біловодський р-н, с. Новоолександрівка, вул. Лісна, буд. 9, кв.  2, справа  
№ 408/8192/16-ц, суддя  Карягіна В. А.

Дегтяренко Ігор Григорійович 20.04.2017 о 16:40, останнє відоме місце реєстрації: 94800, 
Луганська обл., м. Довжанськ, вул. Пірогова, буд. 7, кв. 55, справа № 408/1052/17, суддя   
Булгакова Г. В.

Сорока Сергій Олександрович 26.04.2017 об 11:30, останнє відоме місце реєстрації: 94809, 
Луганська область, м. Свердловськ, вул. Шахтна, буд. 237, кв.2, справа № 408/779/17,  
суддя  Кускова Т. В.

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

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

Броварський міськрайонний суд Київської облас-
ті викликає як відповідачів Редька Віталія Степано-
вича, Редька Віталія Віталійовича, Редько Тетяну Ві-
таліївну у справі за позовом Редько Юлії Климентіїв-
ни до Редька Віталія Степановича, Редька Віталія Ві-
талійовича та Редько Тетяни Віталіївни про визнання 
осіб такими, що втратили право користування жилим 
приміщенням.

Розгляд справи призначено на 09 год. 00 хв. 09 
червня 2017 року у приміщенні Броварського місь-
крайонного суду Київської області за адресою: міс-
то Бровари Київської області, вулиця Грушевського, 
2, каб. № 206.

Суддя Дутчак І. М.

Оратівський районний суд Вінницької області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Гончара 
Сергія Петровича, останнє відоме місце проживання: 
вул. Полкова, 55, кв. 119, м. Київ у цивільній справі 
за позовом Гончар Ольги Іванівни до Гончара Сергія 
Петровича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться о 10 год. 40 хв. 
12.04.2017 року.

Адреса суду: вул. Героїв Майдану, 88, смт Оратів, 
Вінницької області; тел. (04330) 2-12-59.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки, непо-
відомлення про причини неявки, справа буде розгля-
датися без вашої участі.

Суддя Слісарчук О. М.

Бердянським міськрайонним судом, що знахо-
диться за адресою: вул. Консульська, 64, м. Бер-
дянськ, 14 квітня 2017 року о 08.30 годині бу-
де проведено судове засідання у цивільній справі  
№ 310/651/17 за позовом Нікітіна Андрія Анатолі-
йовича до Нікітіної Ірини Олексіївни про розірвання 
шлюбу.

Суд викликає Нікітіну Ірину Олексіївну, як відпо-
відачку.

Явка відповідачки до суду є обов’язковою. У разі 
неявки відповідачки в судове засідання судове засі-
дання буде проведене за наявними матеріалами.

Суддя О. М. Вірченко

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова, 
39а) розглядає цивільну справу за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Державний ощадний банк України» 
до Яровенко Ірини Анатоліївни, П’яткової Марії Миколаївни, 
Киреєвої Олени Михайлівни про стягнення заборгованості.

Відповідачка, Киреєва Олена Михайлівна, 1956 р.н., ви-
кликається на 19 квітня 2017 року на 10.00 годину до Добро-
пільського міськрайонного суду, кабінет № 15, для участі у 
розгляді справи у відкритому судовому засіданні.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття, повинна повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута 
у її відсутність.

Суддя Здоровиця О. В.

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Ки-
їв, Вознесенський узвіз 10-Б., каб. 20) викликає на 
07.06.2017 року на 10 год. 30 хв. Малєвську-Малє-
вич Маріанну Леонідівну як відповідачку у цивіль-
ній справі № 760/20392/16-ц за позовом Короткова 
Андрія Петровича до Малєвської-Малєвич Маріанни 
Леонідівни про стягнення суми.

У разі неявки, справу буде розглянуто за відсут-
ності відповідачки.

Суддя О. М. Букіна

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
в судове засідання Романовську Марину Петрівну 
як відповідачку по цивільній справі за позовом То-
вариства з обмеженою відповідальністю «Манівео 
швидка фінансова допомога» до Романовської Ма-
рини Петрівни про стягнення заборгованості за до-
говором позики, яке відбудеться 16.05.2017 о 08.30 
год. за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 4-й 
поверх, каб. 408. Явка до суду є обов’язковою. У ра-
зі неявки справа буде розглядатися за наявними у 
справі доказами.

Суддя Піхур О. В.

Суддею Бердянського міськрайонного суду  
Дністрян О. М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, б. 64, каб. № 410) 27 квітня 2017 року о 09 
годині 45 хвилин буде розглядатись справа за позо-
вом Подоплєлова Анатолія Серафимовича до Засип-
ко Антона Миколайовича про визнання особи такою, 
що втратила право користування житловим примі-
щенням. Суд викликає як відповідача Засипко Анто-
на Миколайовича.

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

Деснянський районний суд м. Києва викликає як 
відповідачку Зюбан Оксану Андріївну у зв’язку з роз-
глядом цивільної справи за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства Комерційний банк «Правекс-
Банк» до Зюбан Оксани Андріївни про стягнення за-
боргованості на 01.06.2017 року о 10.00 год.

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

У разі неявки відповідачки або представника від-
повідачки в судове засідання, без поважних на те 
причин, справа буде розглянута за її відсутності на 
підставі наявних у справі доказів.

Суддя І. В. Клочко

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

Білокуракинський районний суд Луганської області повідо-
мляє про те, що по цивільних справах за позовами ПАТ КБ «При-
ватбанк» до 

08.02.2015 р.
Грічкоєдов Ігор Леонідович, справа № 409/36/15-ц
09.03.2015 р.
Ушакова Людмила Мартинівна, справа № 409/409/15-ц
Краснянський Олександр Петрович, справа № 409/399/15-ц
Загорулько Ігор Юрійович, справа № 409/265/15-ц
10.03.2015 р.
Ричкова Світлана Василівна, справа № 409/442/15-ц
29.03.2015 р.
Черкасов Володимир Ілліч, справа № 409/500/15-ц
19.06.2015 р.
Балацький Володимир Миколайович 
21.06.2015 р.
Зенкова Ірина Юріївна 
Козир Олена Леонідівна 
27.03.2017 р.
Шипуліна Наталія Вікторівна, справа № 409/203/17-ц
Черкасов Роман Вiкторович, справа №409/202/17-ц
31.03.2017 р.
Бузунов Андрій Володимирович, справа № 409/324/17-ц
Пацинський Павло Юрійович, справа № 409/317/17-ц
Пресман Олександр Олегович, справа № 409/316/17-ц
Іванова Олександра Анатоліївна,  справа № 409/328/17
Пилипчук Сергій Олександрович, справа № 409/322/17
Махіня Володимир Олександрович, справа № 409/327/17
Кострицька Оксана Сергіївна, справа № 409/313/17
Журавльова Лариса Михайлівна, справа № 409/320/17
Балашова Тетяна Олександрівна, справа № 409/331/17

Суддя О. Г. Третяк     
29.03.2015 р.
Бірюкова Інга Вікторівна, справа № 409/1112/14ц
03.03.2017 р.
Логоденко Олена Вікторівна, справа № 409/2727/16-ц
Деркульський Сергій Анатолійович, справа №409/2721/16-ц
Дудченко Станіслав Анатолійович, справа № 409/2712/16-ц
Горениця Дар’я Володимирівна, справа № 409/2714/16-ц
Павлюченко Сніжана Володимирівна, справа № 409/2719/16-ц

Суддя В. С. Полєно
30.09.2015 р.
Кірсанов Юрій Володимирович, справа № 409/666/15-ц
Купко Людмила Миколаївна, справа № 409/647/15-ц
24.02.2017 р.
Воробйов Андрій Сергійович, справа № 409/2655/15-ц
19.01.2017 р.
Кіян Дмитро Сергійович, справа № 409/2371/16-ц

Суддя О. Ю. Максименко
16.02.2016 р.
Бриль Григорій Олександрович, справа № 409/2988/15-ц

Суддя В. В. Тімінський
про стягнення заборгованності були ухвалені заочні рішення, 

позовні вимоги задоволені повністю або частково.
Одночасно роз’яснюємо відповідачам по справах, що заочне 

рішення може бути переглянуте Білокуракінським районним су-
дом Луганської області  шляхом подання відповідачем заяви про 
перегляд заочного рішення до цього суду  протягом десяти днів 
з дня опублікування цього оголошення.  

Сєвєродонецький міський суд Луганської обл. по-
відомляє  про те, що по цивільних справах за позова-
ми ПАТ КБ «Приватбанк»:

14.11.2016 Глушак Денис Вiкторович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 94000, Луганська обл.,  
м. Стаханов, вул. Фестивальна, буд. 55, кв. 3, справа  
№ 428/10416/16-ц, суддя  Юзефович І. О.)

14.11.2016 Єрьоменко Ігор Петрович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 94010, Луганська обл., м. Ста-
ханов, вул. 30 років Жовтня, буд. 3, кв. 176, справа  
№ 428/10420/16-ц, суддя  Юзефович І. О.)

15.11.2016 Москальова Наталія Іванівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 94016, Луганська 
обл., м. Стаханов, вул. Полярна, буд. 21, справа  
№ 428/10422/16-ц, суддя  Юзефович І. О.)

15.11.2016 Луганська Галина Сергіївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 94095, Луганська обл., 
Стахановський р-н, м. Алмазна, вул. Обська, буд. 21,  
кв. 2, справа № 428/10424/16-ц, суддя  Юзефович І. О.)

16.11.2016 Муравльова Світлана Олександрівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 91000, Луганська 
обл., м. Стаханов, вул. Нестерова, буд. 1, кв. 40, спра-
ва № 428/10412/16-ц, суддя  Юзефович І. О.)

16.11.2016 Біленко Сергій Олексійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 94013, Луганська обл.,  
м. Стаханов, вул. Одеська, буд. 11а, кв. 27, справа  
№ 428/10411/16-ц, суддя  Юзефович І. О.)

18.11.2016 Штефчук Анатолій Іванович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 94005, Луганська обл., 
Слов’яносербський р-н, м. Кадіївка (Стаханов), вул. 
Калініна, буд. 24, справа № 428/10784/16-ц, суддя  
Юзефович І. О.)

17.11.2016 Мруз Тетяна Вікторівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 94000, Луганська обл.,  
м. Стаханов, вул. Н. Курченко, буд. 10, кв. 27, справа  
№ 428/10414/16-ц, суддя  Юзефович І. О.)

17.11.2016 Кравченко Ірина Інокентіївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 94005, Луганська обл.,  
м. Стаханов, вул. Комсомольська, буд. 11, кв. 2, 
справа № 428/10415/16-ц, суддя  Юзефович І. О.)

18.11.2016 Комаров Володимир Євгенович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 94013, Луганська обл.,  
м. Кадіївка (Стаханов), вул. Космічна буд. 12, кв. 10, 
справа № 428/10783/16-ц, суддя  Юзефович І. О.)

18.11.2016 Гнетнєва Марія Олександрівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 94016, Луганська обл.,  
м. Кадіївка (Стаханов), вул. Юних Ленінців, буд. 9,  
кв. 3, справа № 428/10418/16-ц, суддя  Юзефович І. О.)

про стягнення заборгованості  судом були ухвале-
ні заочні рішення, позовні вимоги задоволені повніс-
тю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що 
заочне рішення може бути переглянуто Сєвєродо-
нецьким міським судом Луганської обл. шляхом по-
дання відповідачем заяви про перегляд заочного рі-
шення до цього суду протягом десяти днів з дня опу-
блікування цього оголошення.

Дружківський міський суд Донецької області (84205, 
Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розгля-
дає цивільну справу, провадження №2/229/461/2017, ЄУН 
229/467/17 за позовом Курило Ірини Володимирівни до Єр-
дака Родіона Олексійовича, третя особа Деснянська район-
на в м. Києві державна адміністрація про позбавлення бать-
ківських прав. Відповідач у справі Єрдак Родіон Олексійович, 
29 березня 1975 року народження, останнє місце проживан-
ня: Донецька обл., м. Ясинувата, м-н Зорька, буд. 9, кв. 61, 
викликається на 18 квітня 2017 року на 11 год. 00 хв. до суду 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. В разі неявки відповідача, справа буде роз-
глянута у його відсутності.

Суддя Є. В. Петров

Яготинський районний суд Київської області ви-
кликає Погребного Юрія Миколайовича, 08.04.1963 
року народження, останнє відоме місце проживан-
ня: с. Черняхівка Яготинського району Київської об-
ласті, як відповідача в судове засідання на 12 годин 
30 хвилин 14 квітня 2017 року по цивільній справі за 
позовом Товариства з обмеженою відповідальністю 
«ОТП Факторинг Україна» до Погребного Юрія Ми-
колайовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

У разі неявки в судове засідання, справу буде роз-
глянуто за його відсутності, на підставі наявних у 
справі доказів.

Суддя Литвин Л. І.

Деснянський районний суд м. Києві викликає об-
винувачену Ловягіну Юлію Юріївну, 23.01.1975 ро-
ку народження, (останнє відоме місце проживання: 
Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. О. Невсько-
го, 29/11), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 27 квітня 2017 року о 09 год. 30 хв. Яв-
ка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в при-
міщенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковсько-
го, 5-В, каб. 27. 

Суддя Вінтоняк Р. Я.

Деснянський районний суд м. Києві викликає об-
винувачену Гаврилюк Марію Павлівну, 22.11.1964 ро-
ку народження, (останнє відоме місце проживання: 
Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. О. Невського/
Річна, 29/11), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 28 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. Яв-
ка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в при-
міщенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковсько-
го, 5-В, каб. 27. 

Суддя Вінтоняк Р. Я.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як 
відповідача Сафронова Олексія Володимировича за 
позовом Уханової Інни Олегівни до Сафронова Олек-
сія Володимировича про розірвання шлюбу. Судове 
засідання відбудеться 05.05.2017 р. о 10 год. 00 хв. 
у приміщенні Суворовського районного суду м. Оде-
си за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського коза-
цтва, 68, зала судових засідань № 8. У разі неявки 
Сафронова Олексія Володимировича, судове засі-
дання буде проведене у його відсутність.

Суддя С. С. Аліна

Марківський районний суд Луганської області по-
відомляє про те, що 31.01.2017 р. по цивільній справі 
за позовом представника позивача Публічного акціо-
нерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-
БАНК» Ківшар Аліни Русланівни до Жукова Віталія 
Олександровича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором, справа № 417/3478/16-ц, бу-
ло ухвалено заочне рішення, позовні вимоги задово-
лено частково. 

Суддя Шкиря В. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області 
викликає Гавшину Олену Володимирівну, 05.07.1979 
р.н., в судове засідання, яке призначене на 15 год. 
00 хв. 17 квітня 2017 року, для розгляду цивільної 
справи №319/310/17 за позовом ПАТ «Альфа-Банк» 
до Гавшиної Олени Володимирівни про стягнення 
заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться за адресою: вул. Центральна, 26-а, смт Біль-
мак Більмацького району Запорізької області.

Суддя Ю. М. Горбачов

Деснянський районний суд м. Києві викликає обвинува-
ченого Балахонова Бориса Лук’яновича, 10.04.1950 року на-
родження, (останнє відоме місце проживання: Україна, АР 
Крим, м. Сімферополь, вул. Павленка, 2), у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 15 травня 2017 року о 09 год. 
30 хв. Явка до суду є обов’язковою! При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні  
суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 27, під 
головуванням судді Вінтоняк Р. Я.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться:

 Лук’яненко Світлана Сергіївна 12.04.2017 о 10:45 
(останнє відоме місце реєстрації: 84500, Донецька 
обл., м. Бахмут, вул. Краснознаменна, буд. 59, спра-
ва № 219/1600/17, суддя  Давидовська Т. В.

Невесела Марина Володимирівна 18.04.2017 о 
09:20 (останнє відоме місце реєстрації: 84501, Доне-
цька обл., м. Бахмут, вул. Чайковського, буд. 16, кв. 
66, справа № 219/1540/17, суддя  Радченко Л. А.

Фоменко Тетяна Олександрівна 18.04.2017 о 09:30 
(останнє відоме місце реєстрації: 85285, Донецька 
обл., м. Артемівськ, вул. Н. Маріупольська, буд. 19, 
справа № 219/1643/17, суддя  Радченко Л. А.

Котенко Олег Іванович 21.04.2017 о 09:00 (остан-
нє відоме місце реєстрації: 84551, Донецкая обл., 
Бахмутський р-н, м. Часів Яр, пров. Мічуріна, буд. 3, 
справа № 219/1524/17, суддя  Радченко Л. А.

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

З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Козелецький районний суд Чернігівської області викликає 
відповідача Хоменка Юрія Миколайовича, 16.12.1986 року наро-
дження, який проживає за адресою: вул. Кіквідзе, буд. 17/100, кв. 
524, м. Київ, в судове засідання на 11 год. 00 хв. 15 травня 2017 
року за адресою: Чернігівська область, смт Козелець, вул. Свято-
Преображенська, 7 по цивільній справі за позовом Петрик Сер-
гія Вікторовича, Петрик Світлани Юріївни, Стукало Юрія Микола-
йовича до Хоменка Юрія Миколайовича, треті особі, які не заяв-
ляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відпо-
відача: Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Но-
ва», Моторне (транспортне) страхове бюро, Товариство з обме-
женою відповідальністю «Страхова компанія «Фінанс лайн» про 
відшкодування майнової та моральної школи. У разі неявки в су-
дове засідання цивільна справа буде розглянута за вашої відсут-
ності. 

Суддя Анохін A. M.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 

Благодатну Олену Юріївну, 17.07.1977 року наро-

дження, в якості обвинуваченої в судове засідання по 

кримінальному провадженню №42016000000002454 

внесеного до ЄРДР 20.09.2016 року відносно Благо-

датної Олени Юріївни у вчиненні кримінального пра-

вопорушення, передбаченого ч. 1 ст.111 КК України, 

яке призначено на 09 год. 30 хв. 27 квітня 2017 року.

Суддя О. А. Голуб

Сокирянський районний суд Чернівецької області 
викликає Жарко Євгенія Олександровича, 04.02.1987 
року народження, останнє місце проживання: с. Ро-
манківці Сокирянського району Чернівецької облас-
ті, як відповідача по цивільній справі за позовною за-
явою Жарко M. M. до Жарко Є. О. про позбавлення 
батьківських прав, в судове засідання, яке відбудеть-
ся о 10 год. 00 хв. 18 квітня 2017 року, в залі суду за 
адресою: м. Сокиряни, вул. Шевченка, 7 Чернівець-
кої області. У випадку неявки відповідача Жарко Є. О. 
в судове засідання, цивільна справа буде розгляну-
та у його відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя С. В. Унгурян

Новоайдарський районний суд викликає Поліщук Вален-
тину Олександрівну, що проживає за адресою: вул. Респу-
бліканська, буд. 19, к. 2, м. Щастя, Новоайдарського райо-
ну Луганської області, як відповідача в судове засідання з 
цивільної справи №419/2716/16-ц за позовом Белодед Раї-
си Миколаївни до Поліщук Валентини Олександрівни про ви-
знання особи такою, що втратила право користування жит-
ловим приміщенням, що відбудеться 20 квітня 2017 року о 
14:00 годині в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Новоайдар, вул. Миру, 38.

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

Суддя О. М. Іванова

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області 
(вул. Героїв Небесної Сотні, 30, м. Шепетівка Хмельницької 
обл.) викликає на 09 год. 00 хв. 20 квітня 2017 року як по-
зивача Якимчука Олексія Миколайович, який проживає по 
вул. Чкалова, буд. 11, кв. 13 в м. Шепетівка Хмельницької 
області, по справі №688/3760/14-ц, 2/688/56/17 за позовом 
Якимчука Олексія Миколайовича до Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Шепетівський гранкар’єр» про стяг-
нення грошових коштів за трудовим договором. Явка до су-
ду є обов’язковою.

Резервна дата — 09 год. 00 хв. 25 квітня 2017 року.
У разі неявки до суду та неповідомлення про причини не-

явки, або якщо такі причини суд визнає неповажними, спра-
ва буде вирішена на підставі наявних у ній доказів.

Суддя І. О. Березова

Просимо повернути за винагороду 

втрачені документи. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЕЙ ТІ ФІНАНС» 

втратило свідоцтво про реєстрацію фінансової  

установи серія ФК № 540, яке було видане 

Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг 18.02.2015.
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Скіфський слід 
біля Слов’янська

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

РАРИТЕТ. Експозиція Слов’янського міського краєзнавчого 
музею невдовзі поповниться унікальним експонатом — тут ви
ставлять скіфський меч, якому приблизно 2500 років. Зброю 
тодішніх жителів цих степів виявили неподалік міста, та не в 
одному із давніх поховань, як бувало раніше, а на місці ймо
вірної битви чи пожвавленого торговельного шляху. Раритет
на знахідка поки що перебуває на реставрації, якої потребує, 
проте фахівці вже встигли визначити її особливості. За слова
ми співробітника Слов’янського краєзнавчого музею Анатолія 
Шамрая, насамперед увагу привертає не зовсім стандартний 
розмір меча завдовжки 75 сантиметрів: відомо, що звичний 
акінак має довжину всього 40—60 сантиметрів. 

«Ми впевнено стверджуємо про датування не пізніше п’ятого 
століття до нашої ери, оскільки про це на знайденому мечі свід
чить перехрестя, так званий «метелик», — каже він.

Родичка Олександра 
Олеся відвідала 
батьківщину поета

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр» 

ДУХОВНІСТЬ. У місті Білопілля Сумської області, де народив
ся лірик світового масштабу Олександр Олесь, побувала його 
родичка з Канади Ольга Кандиба. Вона — вдова Олега Оле
говича Кандиби, онука знаменитого письменника і сина Олега 
Ольжича. Почесна гостя відвідала місця, пов’язані з проживан
ням Олександра Олеся, побувала в музеї, розташованому у при
міщенні центральної районної бібліотеки, яка носить його ім’я.

Пані Ольга була приємно вражена увагою, якої надають у Бі
лопіллі і районі збереженню пам’яті про видатного земляка. Во
на ознайомилася з музейною експозицією, де представлені осо
бисті речі поета, прижиттєві видання, численні світлини, докумен
ти тощо. На згадку про зустріч Ольга Кандиба передала в дару
нок музею особисті речі і документи свого чоловіка — скаутський 
одяг, відзнаки організації «Пласт» (Канада), членом якої він був, 
а також диплом про здобуття вищої освіти в Йоркському інституті.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 9 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +1  +6 +9  +14 Черкаська +1  +6 +9  +14
Житомирська -1  +4 +10  +15 Кіровоградська +1  +6 +9  +14
Чернігівська +1  +6 +8  +13 Полтавська +1  +6 +8  +13
Сумська +1  +6 +7  +12 Дніпропетровська +1  +6 +8  +13
Закарпатська +1  +6 +13  +18 Одеська +2  +7 +10  +15
Рівненська -2  +3 +11  +16 Миколаївська +2  +7 +10  +15
Львівська -2  +3 +12  +17 Херсонська +2  +7 +9  +14
Івано-Франківська -2  +3 +12  +17 Запорізька +2  +7 +8  +13
Волинська -2  +3 +11  +16 Харківська +1  +6 +7  +12
Хмельницька -2  +3 +11  +16 Донецька +2  +7 +8  +13
Чернівецька -2  +3 +12  +17 Луганська +1  +6 +7  +12
Тернопільська -2  +3 +11  +16 Крим +4  +9 +8  +13
Вінницька -1  +4 +10  +15 Київ +2  +4 +11  +13

Укргiдрометцентр

ФОТОФАКТ

Велосипеди входять у моду 
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

НА ДВОХ КОЛЕСАХ. Вело
сипед — синонім економії, та 
в наших містах це ще далеко 
не найпопулярніший вид тран
спорту. Впливають брак інфра
структури, слабке законодавче 
та правове регулювання, низь
кий рівень культури учасни
ків дорожнього руху. Щоправ
да, в Києві завдяки зусиллям 
ентузіастів велосипедного ру
ху він поступово здобуває по
пулярність. Та якщо, приміром, 
у Копенгагені на велосипе
дах пересуваються 45% жите
лів, то для Черкас і всієї Украї
ни, статистика навіть не визна
чається. Однак можна поміти
ти: молодь, особливо в неве
ликих містечках (де незручно 
й не звикли пересуватися гро

мадським транспортом), не цу
рається двоколісних, створю
ючи моду на велосипеди. 

Як особистим транспортом 
велосипедом користуються в 
усьому світі. Та якщо для дея
ких країн це часто вимушений 
захід (у людей нема змоги пе
ресуватися інакше), то Євро
па пережила етап переходу 
громадян від забруднюючих 
повітря автомобілів до еколо
гічних байків.

Серед українських міст 
найкраще розвинена інфра
структура у Львові. Там про
кладено 30 км велосипедних 
шляхів і складено масштаб
ний план розвитку до 2020 
року. Велодоріжки є переваж
но в центрі, біля важливих бу
дівель облаштовано велоси
педні стоянки. Доріжки окрес
лено червоним кольором з 

позначкою велосипеда, дея
кі з них підвищено над рівнем 
дороги. Це зроблено для без
пеки велосипедистів.

На вулицях наших облас
них центрів поки що набага
то більше розкішних автомо
білів порівняно з такими са
мими за розмірами містами в 
Європі. «А що скажуть сусіди 
й колеги, якщо побачать мене 
на велосипеді?» — це питан
ня відштовхує від двоколісно
го українців середнього віку 
й достатку. Якщо ж концепція 
розвитку велотранспорту вра
ховуватиме престижну скла
дову, — а це й популяризація 
завдяки прикладу лідерів сус
пільства, і велика піаркам
панія, і зручні та якісні інфра
структурні проекти — цілком 
можливо пересадити людей 
на двоколісний транспорт.

У районних центрах Черка
щини чинник престижу відхо
дить на другий план: мати су
часний велосипед за 2—14 
тисяч гривень ще й як пре
стижно, та не всім доступно. 
Більшість велотранспорту в 
селах та райцентрах родом 
ще із Союзу. Не змогли їх ви
тіснити донедавна недорогі, 
але вимогливі в ремонті мо
тоскутери. Тож «України» й 
«Салюти», нав’ючені мішеч
ком із картоплею, залиша
ються в глибинці універсаль
ним транспортом. Вони по
казують, що не стільки пре
стиж, а насамперед достаток 
впливає на вибір транспорт
ного засобу. Данецьвелоси
педист має вибір, на чому ру
хатися, адже в гаражі в ньо
го, напевно, стоїть ще й ав
томобіль.
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У Харкові з’явиться пахучий символ Японії
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

ВИШНЯ ЗІ СХОДУ. Сакуро
вий сад висадять в Слобожан
ській столиці як посвяту ни
нішньому рокові Японії в Укра
їні. Вісімдесят екзотичних де
рев, які в усьому світі симво
лізують традиції споглядан
ня, поселять цієї весни в парку 
імені Горького, побіля озера. 

Заступникові голови ди
пломатичної місії Посоль
ства Японії в Україні Мічіо 
Харада міська влада запро
понувала власноруч обра
ти місце для майбутньої алеї 
сакури. «Ми хочемо, щоб це 
символізувало розквіт на
ших відносин. Японці на
весні збираються під квіту
чою сакурою, щоб відчути 
радість від приходу весни і 

відродження життя», — ска
зав під час зустрічі з Харків
ським міським головою Ген
надієм Кернесом японський 
дипломат.

Керівник міста, в свою 
чергу, наголосив, що в Хар
кові в рамках року Японії в 
Україні готується кілька по
дій у сфері освіти та культу
ри і для поглиблення та роз
витку міжнародного парт

нерства запропонував по
чати роботу з вибору міста 
в Японії для побратимських 
зв’язків із Харковом.

«Робота на рівні муніци
палітетів наближає від за
гальних слів до взаємовигід
ної співпраці. Чекаємо вашої 
оцінки Харкова і пропозицій 
для побратимської угоди», 
— переконаний Харківський 
міський голова.

МОДА НА РУХАНКУ. Здоров’я української нації — один із головних пріоритетів 
держави, а здоровий спосіб життя — не лише популярний тренд сучасного світу, а й 
метод організації життєдіяльності людини, що забезпечує оптимальний рівень збере
ження й розвитку її фізичного, морального та психологічного здоров’я. 

Сьомого квітня міжнародне співтовариство відзначає Всесвітній день здоров’я, 
заснований з нагоди створення Всесвітньої організації охорони здоров’я. 
З’явившись у 1948 році, ця організація об’єднала представників 191 держави світу.

Щороку для офіційних заходів обирають окрему тему: активність життя, захист 
вагітності, вплив клімату на здоров’я людини, медична допомога людям, постраж
далим унаслідок надзвичайних ситуацій тощо.

Учора в Києві, на території оглядового майданчика Маріїнського парку з нагоди 
Всесвітнього дня здоров’я, відбулася акція «Активуй здоров’я!» — ранкова зарядка 
за участі в. о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, урядовців, столичних служ
бовців, школярів та студентів. 

Промоційний захід, за задумом організаторів — Міністерства охорони здоров’я, 
Центру громадського здоров’я МОЗ у партнерстві з Німецьким товариством між
народного співробітництва (СІZ) в Україні, Центру громадянського суспільства 
«Життя», Асоціації «Українські центри нових технологій здоров’я» та фітнес туру 
«Живи танцюючи», має мотивувати українців до активного відпочинку. 
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