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ПАОЛО АЛЛІ:
«Італія – добрий друг  

для України,  
і ми усвідомлюємо, 

наскільки  
важлива наша 

підтримка вашій 
країні».

Офіційний безвіз обіцяють наприкінці червня
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр закликав Державну міграційну службу усунути 
ажіотаж під час оформлення біометричних паспортів

Катерина МАЦЕГОРА,  
«Урядовий кур’єр»

Перед тим як почати обговорю-
вати перспективи життя укра-

їнців у безвізовому з Європою ре-
жимі, Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман побіжно торкнувся кіль-

кох злободенних питань. Він зая-
вив, що ситуація, яка виникла вна-
слідок несприятливих погодних 
умов, контрольована, а електро-
постачання у 150 знеструмлених 
населених пунктах відновлювати-
муть найближчим часом. За потре-
би профільні міністри зв’яжуться з 

місцевою владою і нададуть допо-
могу. Нині, за даними глави уряду, 
бригади у всіх шістьох підрозділах 
обленерго активно працюють.

«Наскільки мене поінформу-
вали керівники з місць, ситуація  
контрольована, всі служби працю-
ють. Влада сьогодні на місцях ро-

боту організувала», — резюмував 
Прем’єр. Потім ішлося про систему 
закупівель ліків через міжнарод-
ні організації, про заощадження в 
2016 році на закупівлях вакцин че-
рез UNICEF майже 17 мільйонів до-
ларів, про намір витратити у 2017-
му 6 мільярдів гривень на придбан-

ня медпрепаратів тим українцям, 
які цього потребують. Важливим 
досягненням Володимир Гройсман 
вважає запровадження контролю 
за якістю ліків, підбору номенкла-
тури препаратів і матеріалів 
медичного призначення, су-
часних протоколів лікування.2

Методи Інтерполу 
доводять дієвість 

НАЦБЕЗПЕКА. З початку року за базою даних Інтерполу укра-
їнські прикордонники реалізували понад тисячу спрацювань сис-
тем захисту, серед яких переважають запити стосовно осіб (792) 
та паспортних документів (145). Відтоді як  Держприкордонслуж-
ба у серпні 2015 року підключилася до бази даних Інтерполу,  
фактично реалізовано понад 3,4 тисячі спрацювань, зокрема ви-
явлено 2,6 тисячі осіб, 147 викрадених транспортних засобів і по-
над 700 викрадених або втрачених паспортних документів. 

У межах підготовки до запровадження безвізового режиму ЄС 
для України Держприкордонслужба обладнала пункти пропуску 
засобами біометричного контролю і забезпечила доступ до баз 
даних Інтерполу. Завдяки базі даних Інтерполу стало легше ви-
являти зловмисників, повідомили у прикордонному відомстві. А 
основна перевага для прикордонників під час виявлення розшу-
куваних Інтерполом — злочинців можна затримувати одразу під 
час спроби перетнути кордон. І це ще один крок, який наблизив 
Україну до єдиного європейського простору безпеки.

2,6 млн га 
становить наразі площа посівів ярих 

зернових і зернобобових культур.  
Це 36% до прогнозу Мінагрополітики 

НЕГОДА. Через зіткнення двох циклонів, які одночасно 
прийшли зі сходу і заходу, замело снігом півкраїни

Весняна зима
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Якщо вдасться домовитися  
з молдованами, вже з 1 травня 
на південь Одещини можна буде 
їздити через Паланку. Це ближче 
і зручніше

Забудовники, що зводять об’єкти 
на водопровідно-каналізаційних 
комунікаціях без оформлення 
документів, наражають майбутніх 
мешканців на небезпеку

А ВІЗ І НИНІ ТАМ 

Президент Парламентської асамблеї НАТО про допомогу 
Альянсу в реформуванні вітчизняних Збройних сил
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Деснянський районний суд м. Києва викликає Швачко Олену Лео-
нідівну в зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Публічно-
го акціонерного товариства «Універсал Банк» до Швачко Олени Леоні-
дівни, Швачко Максима Михайловича про стягнення заборгованості, на 
25.04.2017 року о 14-30 год.

За адресою: м. Київ, пр-т Маяковського 5-В, каб. 17.
У разі неявки відповідача або представника відповідача в судове за-

сідання без поважних на те причин, справа буде розглянута за його від-
сутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О. П. Шевчук

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження

 Обвинувачений Антілогов Олексій Євгенович 01.01.1974 року народження, зареє-
стрований: м. Дніпропетровськ, вул. Янгеля, буд. 9, кв. 76 відповідно до вимог 297-5, 
323 КПК України викликається в судове засідання, що відбудеться 27 квітня 2017 ро-
ку о 15 годині 00 хвилин до зали судових засідань № 107 Приморського районного су-
ду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засідан-
ні як обвинуваченого.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду встановлені статтею 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК Укра-
їни.

Суддя Пислар В. П.

Томашпільський районний суд Вінницької області викликає Михальова 
Вадима Борисовича, 17 серпня 1988 року народження, останнє відоме міс-
це проживання: м. Одеса, Малиновський район, вул. Тираспільське шосе, 31, 
кв. 52 в судове засідання по справі за позовом Михальової Юлії Анатоліїв-
ни до Михальова Вадима Борисовича про розірвання шлюбу, яке відбудеть-
ся 24 квітня 2017 року о 09.00 годині в Томашпільському районному суді Ві-
нницької області за адресою: 24200, смт Томашпіль, вул. І. Гаврилюка, 57, 
Томашпільського району, Вінницької області під головуванням судді Пилип-
чука О. В.

Явка до суду є обов’язковою. У випадку неявки до суду справа може бу-
ти розглянута без участі відповідача на підставі ст. ст. 224-227 ЦПК України.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (суддя О. О. 
Наумик) викликає в судове засідання, яке відбудеться 24 квітня 2017 
року о 13-00 год. за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, 
корп.2, каб.19, у справі за позовом ПАТ «Альфа Банк» до Кірікова В. В. 
про стягнення заборгованості за кредитним договором, як відповідача 
Кірікова Володимира Володимировича, останнє місце проживання: До-
нецька область, м. Макіївка, вул. Леніна, буд. 85/2.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та 
докази на їх підтвердження.

У разі неявки відповідача у судове засідання справа, згідно з вимогам 
ЦПК України, може бути розглянута за його відсутності.

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає Гудиму Наталію Василівну, 
що проживає за адресою: м. Чернівці, вул. Рокитянська, 35, Марусяк Окса-
ну Іванівну, що проживає за адресою: м. Кіцмань, вул. Будівельна, 23, Джу-
манчука Василя Миколайовича, оцінювача та директора ТОВ «Буковина Екс-
перт» що проживає за адресою: с. Соколівка, Косівський р-н, Івано-Франків-
ська область, як відповідачів по справі та Рендюк Любов Іванівну, що прожи-
ває в м. Чернівці, просп. Heзалежності, 103, як представника відповідача за 
позовом Плаксія Манолія Васильовича про визнання об’єктом права спільної 
сумісної власності подружжя та визнання договору недійсним.

Розгляд справи призначений на 24.04.2017 року о 14.00 год. у приміщенні 
Садгірського районного суду м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.

Явка до суду є обов’язковою. У разі Вашої неявки в судове засідання, 
справу буде розглянуто у Вашу відсутність за наявними матеріалами.

Суддя Мілінчук С. В.

Обухівський районний суд Київської області по цивільній справі 
2-465/17 за позовом Іжко Олександра Васильовича до Румянцевої Ла-
риси Євгеніївни про стягнення боргу та відсотків за користування пози-
кою за договором позики викликає як відповідачку Румянцеву Ларису 
Євгеніївну на 24 квітня 2017 року на 12 годину 00 хвилин.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді Висоцької Г. В., 
в приміщенні Обухівського районного суду Київської області, що розта-
шоване за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20.

В разі неявки відповідачки в судове засідання справа буде розгляну-
та у її відсутність на підставі наявних у справі доказів.

Гощанський районний суд Рівненської обл. (адреса суду: 35400, Рівненська 
обл., смт Гоща, вул.Ковпака, 1) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

20.04.2017 о 14:20 до Кононенко Альона Борисівна (останнє відоме місце реє-
страції: 35415, Рівненська обл., Гощанський р-н, с. Тучин, вул. Воскодавська, буд. 
23) справа № 557/1228/16, суддя Пацко Д. В.

20.04.2017 о 14:10 до Столярчук Леся Миколаївна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 35415, Рівненська обл., Гощанський р-н, с. Подоляни, вул. Чехова, буд. 
66а) справа № 557/41/17, суддя Пацко Д. В.

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

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОСОБИ 
при здійсненні  спеціального досудового розслідування

Маринченко Юрію Миколайовичу, 24 березня 1962 р.н., який зареє-
стрований та фактично проживає за адресою: Донецька область, м. Ли-
ман, вул. Шевченка, буд. 58, на підставі ст.ст.297-5, 133, 135 КПК Украї-
ни, Вам необхідно з’явитися  24, 25 та 26  квітня 2017 року, у період ча-
су з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. до каб. №4 3-го відділення (з дисло-
кацією в м. Краматорськ) слідчого відділу Управління СБ України в До-
нецькій області, до слідчого Ковальова С. С., за адресою: Донецька об-
ласть, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 56-А,  для повідо-
млення про завершення досудового розслідування та відкриття матері-
алів досудового розслідування за Вашою участю у кримінальному про-
вадженні №22017050000000081 за ознаками злочину, передбаченого 
ч. 2 ст. 110 КК України.

Арбузинський районний суд Миколаївської області викликає в судо-
ве засідання на 10 год. 00 хв. 24 квітня 2017 року як відповідачку Піс-
кун Мар’яну Петрівну (останнє відоме місце проживання: вул. Леніна, 
4, с. Семенівка, Арбузинського району, Миколаївської області), у спра-
ві за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факто-
ринг Україна» до Піскун Мар’яни Петрівни про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором.

Засідання відбудеться в приміщенні Арбузинського районного суду 
Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Арбузин-
ка, вул. Шевченка, 204, каб. № 10.

В разі неявки відповідачки в судове засідання, справа буде розгляну-
та без її участі на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя І. В. Явіца

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 12 квітня 2017 р. № 247 
Київ

Про внесення змін до Положення  
про Державне космічне агентство України
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Положення про Державне космічне агентство України, затвердже-

ного постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 281 (Офі-
ційний вісник України, 2015 р., № 40, ст. 1201), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 12 квітня 2017 р. № 247 

ЗМІНИ, 
що вносяться до Положення  

про Державне космічне агентство України
1. Підпункт 22 пункту 4 виключити. 
2. Підпункти 2 і 5 пункту 5 викласти в такій редакції:
«2) здійснює добір кадрів в апарат ДКА та на керівні посади на підприєм-

ствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, ор-
ганізовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних 
службовців та працівників апарату ДКА;»;

«5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, дотримання 
вимог законодавства про охорону державної таємниці та контроль за її збере-
женням в апараті ДКА, на підприємствах, в установах та організаціях, що нале-
жать до сфери його управління, виконання завдань з мобілізаційної підготовки 
та мобілізаційної готовності держави;».

3. Пункт 9 викласти в такій редакції:
«9. ДКА очолює Голова, який призначається на посаду і звільняється з по-

сади Кабінетом Міністрів України за пропозицією Комісії з питань вищого кор-
пусу державної служби.

Комісія з питань вищого корпусу державної служби вносить на розгляд Ка-
бінету Міністрів України пропозиції щодо кандидатури для призначення на по-
саду Голови ДКА за результатами конкурсу відповідно до законодавства про 
державну службу.».

4. Пункт 11 викласти в такій редакції:
«11. Голова ДКА має заступників, у тому числі одного першого, які призна-

чаються на посаду Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з 
питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу відповід-
но до законодавства про державну службу.

Заступники Голови ДКА звільняються з посади Кабінетом Міністрів України 
на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби від-
повідно до законодавства про державну службу.

Кількість заступників Голови ДКА визначається Кабінетом Міністрів України 
на підставі обґрунтованого подання Голови ДКА.».

5. Абзац другий пункту 13 після слова «Головою» доповнити словами «за по-
годженням з Міністром Кабінету Міністрів України».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 12 квітня 2017 р. № 260 
Київ

Про внесення змін до Порядку та умов 
надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на фінансування 
заходів соціально-економічної  

компенсації ризику населення, яке проживає 
на території зони спостереження

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місце-

вим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ри-
зику населення, яке проживає на території зони спостереження, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 р. № 91 (Офіційний 
вісник України, 2012 p., № 13, ст. 470; 2015 р., № 40, ст. 1190, № 92, ст. 3124; 
2016 р., № 54, ст. 1900), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

__________________________________________________________________________________
кількість примірників)

__________________________________________________________________________________. 
(підстава для відмови)

____ ____________ 20__ р.

____________________________  _____________________  _____________ 
         (найменування посади особи,                    (підпис)                    (ініціали та прізвище)
        що відмовила у видачі дозвіл)

МП

Додаток 4 
до Порядку 

____________________________________ 
(найменування органу видачі дозволу)

____________________________________ 
(найменування та місцезнаходження юридичної особи або  

____________________________________ 
прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання  

фізичної особи – підприємця) 
____________________________________ 

(контактний номер телефону)

ЗАЯВА 
про анулювання дозволу

Прошу анулювати дозвіл від ____ _____________ 20__ р. № ________
на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/
або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території 
України: __________________________________________________________

                (повна назва видання мовою оригіналу та українською мовою, країна-виробник, 
__________________________________________________________________________________, 

рік виходу у світ, кількість примірників)
виданий ________________________________________________________

(найменування та місцезнаходження юридичної особи 
__________________________________________________________________________________.

або прізвище, ім’я  та по батькові фізичної особи – підприємця, місце проживання)

_____________      _____________________________
            (підпис)           (ініціали та прізвище керівника юридичної особи 
                       або фізичної особи – підприємця)
МП (за наявності)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 5 квітня 2017 р. № 262
ЗМІНИ, 

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  
від 21 травня 2012 р. № 436

1. Пункт 1 постанови доповнити підпунктом 16 такого змісту:
«16) перелік видавничої продукції, на яку встановлено обмеження щодо пе-

реміщення через митний кордон України, згідно з додатком 16.».
2. Доповнити постанову додатком 16 такого змісту:

«Додаток 16 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 21 травня 2012 р. № 436
ПЕРЕЛІК 

видавничої продукції, на яку встановлено обмеження  
щодо переміщення через митний кордон України*

Назва документа,  
який підтверджує  

дотримання  
встановлених обмежень

Код товару згідно  
з УКТЗЕД Опис товару

Дозвіл на ввезення видав-
ничої продукції, що має 
походження або виготов-
лена та/або ввозиться з 
території держави-агресо-
ра, тимчасово окупованої 
території України 

4901 Друкованi книги, книжки, бро-
шури та аналогiчнi друкованi 
матерiали, зброшурованi

4903 00 00 00 Книжки-малюнки, книги для 
малювання або розфарбову-
вання, дитячi 

4905 Карти географічні та гідро-
графічні або аналогічні карти 
всіх видів, включаючи атласи, 
настiннi карти, топографiчнi 
плани та глобуси, надруковані

__________
*Для цілей використання цього переліку слід керуватися як кодом згідно з 

УКТЗЕД, так і описом товару.».

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 12 квітня 2017 р. № 260

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку та умов надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування 
заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, 

яке проживає на території зони спостереження
1. В абзаці восьмому пункту 4 цифри «2016» замінити цифрами «2017».
2. Додаток до Порядку та умов викласти в такій редакції:

«Додаток 
до Порядку та умов 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 12 квітня 2017 р. № 260)

РОЗПОДІЛ 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
фінансування заходів соціально-економічної компенсації 

ризику населення, яке проживає на території зони 
спостереження, на 2017 рік

Найменування адміністративно- 
територіальної одиниці

Обсяг  
субвенції, 

тис.  
гривень

Зона спостереження Запорізької АЕС
Запорізька область 6329,2
Дніпропетровська область 10049,2
Херсонська область 39
Василівський район (Запорізька область) 2632,7
Великобілозерський район (Запорізька область) 818,7
Запорізький район 7,4
Кам’янсько-Дніпровський район (Запорізька область) 4457,3
Нікопольський район (Дніпропетровська область) 2657,7
Томаківський район (Дніпропетровська область) 1113,6
Верхньорогачицький район (Херсонська область) 85,7
м. Нікополь (Дніпропетровська область) 12955,7
м. Марганець (Дніпропетровська область) 5369,7
м. Енергодар (Запорізька область) 8208,7

Зона спостереження Рівненської АЕС
Рівненська область 7018,3
Волинська область 2757,9
Володимирецький район (Рівненська область) 9895,9
Сарненський район (Рівненська область) 646
Костопільський район (Рівненська область) 153,6
Маневицький район (Волинська область) 7227,6
м. Вараш (Рівненська область) 4888,1

Зона спостереження Хмельницької АЕС
Хмельницька область 4654,4
Рівненська область 2028
Славутський район (Хмельницька область) 1547
Ізяславський район (Хмельницька область) 2911,2
Білогірський район (Хмельницька область) 297,3
Шепетівський район (Хмельницька область) 82,4
Острозький район (Рівненська область) 2242,6
Гощанський район (Рівненська область) 714
Здолбунівський район (Рівненська область) 406,9
м. Славута (Хмельницька область) 2817
м. Острог (Рівненська область) 1232,9
м. Нетішин (Хмельницька область) 3341,2

Зона спостереження Южно-Української АЕС
Миколаївська область 8373,7
Арбузинський район (Миколаївська область) 3054,8
Братський район (Миколаївська область) 1473,4
Вознесенський район (Миколаївська область) 2163,5
Доманівський район (Миколаївська область) 2805,5
Первомайський район (Миколаївська область) 495,1
м. Вознесенськ (Миколаївська область) 5359,7
м. Южноукраїнськ (Миколаївська область) 4186,9
Усього 137499,5».
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оголошення

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

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Плотницького Ігоря Венедиктовича, 
24.06.1964 року народження (останнє відоме місце 
проживання: м. Луганськ, вул. Шевченка, 4, кв. 69), 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 146, ч. 2 
ст. 258, ч. 3 ст. 332 КК України в судове засідання, 
яке відбудеться 26 квітня 2017 року о 17 год. 00 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, зал 
№ 5, каб. 28, під головуванням судді Павленко О. О.

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

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає Баткаєва Наіль Абдуловича, який зареєстрований за адре-
сою: Луганська область, Антрацитівський район, с-ще Єсаулівка, 
вул. Інтернаціональна, 8, Качаленка Олександра Олександрови-
ча, який зареєстрований за адресою: Луганська область, Антра-
цитівський район, смт Н-Нагольчик, вул. Леніна, 46, Веприцько-
го Олександра Миколайовича, який зареєстрований за адресою: 
Луганська область, Антрацитівський район, с-ще Кріпенське, вул. 
Ватутіна, 50, як відповідачів у судове засідання по цивільній спра-
ві № 2/431/547/17 за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Державний ощадний Банк України» в особі філії — Луган-
ського обласного управління АТ «Ощадбанк» до Баткаєва Наіль 
Абдуловича, Качаленка Олександра Олександровича, Веприць-
кого Олександра Миколайовича про стягнення заборгованості 
за кредитним договором № 26 _150 від 04.07.2012 р., яке відбу-
деться 3 травня 2017 року о 08 год. 00 хв. у приміщенні суду за 
адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а».

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме 
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України, при цьо-
му за результатами розгляду справи по суті буде винесено зао-
чне рішення.

Суддя О. О. Пелих

Приазовський районний суд Запорізької області повідо-
мляє Бабенка Сергія Дмитровича (місце реєстрації: Донецька 
область, м. Новоазовськ, вул. 40 років Перемоги, 68), Ба-
бенко Ірину Георгіївну (місце реєстрації: Донецька область,  
м. Новоазовськ, вул. 40 років Перемоги, 68), що 10 травня 
2017 року о 09.30 годині в приміщенні Приазовського ра-
йонного суду Запорізької області за адресою: Запорізька об-
ласть, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, буде слухатись ци-
вільна справа за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Ощадбанк» в особі філії — Донецьке обласне управ-
ління AT «Ощадбанк» до Бабенка Сергія Дмитровича, Бабен-
ко Ірини Георгіївни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачів 
Бабенка Сергія Дмитровича, Бабенко Ірини Георгіївни по 
справі вважають повідомленими про час та місце розгляду 
справи і у випадку неявки або неподання відповідного кло-
потання справа підлягає розгляду за їхньої відсутності.

Суддя О. М. Апалькова

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносо-
ва, 157) розглядає цивільну справу № 233/668/17 за позовом 
Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб на здійснення ліквідації Публічного акціонерного това-
риства «Всеукраїнський акціонерний банк» до Булаєва Дми-
тра Юрійовича про звернення стягнення на предмет іпотеки в 
рахунок погашення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Булаєв Дмитро Юрійович, 10.01.1979 
р.н., останнє відоме місце реєстрації (проживання) якого:  
м. Шахтарськ Донецької області, вул. Леніна, 14, кв. 22, ви-
кликається до суду на 3 травня 2017 року о 08.10 годині, каб. 
№ 15, 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 роз-
глянута за його відсутності.

Суддя О. С. Малінов

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

ниця, вул. Грушевського 17 в залі судових засідань № 40, 03 травня 2017 року 
о 09.30 год., відбудуться судові засідання у кримінальному провадженні за об-
винуваченням Антоновича Анатолія Анатолійовича, 28 березня 1972 року наро-
дження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинувачений Ан-
тонович Анатолій Анатолійович та захисник Берегович Оксана Олександрівна.

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

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Каленяка Р. А.,  
суддів Жмудя О. О., Курбатової І. Л.

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

м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань №40, 5 травня 
2017 року о 09.30 год. відбудеться судове засідання у кримінальному прова-
дженні за обвинуваченням Мартинчука Сергія Михайловича, 17 вересня 1980 
року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинуваче-
ний Мартинчук Сергій Михайлович та захисник Прицюк Вадим Анатолійович.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до су-
ду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засі-
дання.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Каленяка Р. А., 
суддів Короля О. П., Курбатової I. Л.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Щегель-
ського Максима Борисовича, 20.10.1977 року народження (останнє відоме 
місце проживання: вул. Грибоєдова, 12, кв. 51, м. Ялта) у вчиненні криміналь-
ного правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України в су-
дове засідання, яке відбудеться 26 квітня 2017 року о 13 год. 50 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, 
який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 7, під головуванням судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Солом’янський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що розгляд справи за позовом Бахіної Ірини 
Володимирівни до Карпова Никифора Семеновича 
про стягнення боргу відбудеться 16 травня 2017 ро-
ку о 09.30 год. у приміщенні суду за адресою: м. Ки-
їв, вул. Полковника Шутова, 1, каб. 19.

У судове засідання викликається відповідач Кар-
пов Никифор Семенович.

У разі неявки, справу буде розглянуто у вашу від-
сутність.

Суддя С. І. Кушнір

Краматорський міський суд Донецької облас-
ті (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 
розглядає цивільну справу за позовом Галдіна Єв-
гена Валерійовича до Рогова Олександра Васильо-
вича про визнання заповіту недійсним. Відпові-
дач по справі Рогов О. В. (останнє місце проживан-
ня: м. Донецьк, вул. Будкова, 20/2) викликається на 
24.04.2017 року на 10-30 годину, каб. № 17, для учас-
ті у розгляді справи по суті.

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

Суддя Демидова В. К.

Ємільчинський районний суд Житомирської обл. (адреса суду: 11200, Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул 
Жовтня, 2) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

20.04.2017 о 09:00 до Матвійчук Олександр Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 11243, Житомир-
ська обл., Ємільчинський р-н, с. Куліші, вул. Шевченка, буд. 98) справа № 277/179/17, суддя Гресько В. А.

27.04.2017 о 10:00 до Гайченя Олександр Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 11224, Житомирська 
обл., Ємільчинський р-н, с. Паранине, вул. Заводська, буд. 5) справа № 277/198/17, суддя Гресько В. А.

27.04.2017 о 09:30 до Галагуз Роман Анатолійович (останнє відоме місце реєстрації: 11225, Житомирська обл., 
Ємільчинський р-н, с. Підлуби, вул. Шевченка, буд. 194) справа № 277/177/17, суддя Гресько В. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута за 
його  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.

Оголошення про проведення спеціалізованого аукціону з продажу скрапленого газу для потреб населення №30(203)-2 на базі ПрАТ»УМВБ»
27.04.2017 р. о 14-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» відбудеться спеціалізований аукціон 

з продажу скрапленого газу для потреб населення №30(203)-2, який підлягає реалізації згідно постанови КМУ №570 від 16.10.14 р. 
Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, 
що міс-
титься 
в одно-
му лоті, 

тонн

К-сть 
лотів, 
оди-
ниць

Старто-
ва ці-
на за 
1 тон-
ну (без 
ПДВ), 
грн.

Старто-
ва ці-

на за 1 
тонну 

(з ПДВ), 
грн.

Cтартова 
вартість 
одного  

лоту, грн 
(з ПДВ)

Загаль-
ний  

обсяг, 
тонн

Загальна 
вартість, грн.

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 25 5 6 276,34 7 531,61 188 290,25 125 941 451,25
залізницею: EXW - Гнідинцівський ГПЗ  

(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва трав-
ня 2017р. Термін відвантаження  

травень 2017 р.

2 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 20 21 6 276,34 7 531,61 150 632,20 420 3 163 276,20
автотранспортом: EXW - Гнідинцівський ГПЗ 

(Інкотермс - 2010)  Обсяги виробництва трав-
ня 2017 р. Термін відвантаження  

травень 2017 р.

3 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 20 26 6 276,34 7 531,61 150 632,20 520 3 916 437,20
автотранспортом: EXW - Качанівське в-во Ка-
чанівського ГПЗ (Інкотермс - 2010). Обсяги 

виробництва травня 2017 р. Термін відванта-
ження травень 2017 р.

4 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 20 29 6 276,34 7 531,61 150 632,20 580 4 368 333,80
автотранспортом: EXW - Глинсько-Розб. в-во. 
Качанівського ГПЗ (Інкотермс - 2010).  Обсяги 
виробництва травня 2017 р. Термін відванта-

ження травень 2017 р.

5 ПАТ «Укрнафта» Долинський ГПЗ 20 4 6 276,34 7 531,61 150 632,20 80 602 528,80
автотранспортом: EXW - Долинський  

ГПЗ(Інкотермс - 2010).  Обсяги виробництва 
травня 2017 р. Термін відвантаження  

травень 2017 р.

Загальний обсяг, тонн: 1 725
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 12 992 027,25

ПАТ «Укрнафта»
1)  умови поставки залізницею: Продавець передає скраплений газ виробництва Гнідинцівського ГПЗ на умовах EXW - Гнідинцівський ГПЗ 
(Інкотермс - 2010). Оплату за перевезення скрапленого газу залізничним  транспортом здійснює покупець по окремому договору з тран-
спортною організацією.
2) Продавець проводить відвантаження  оплачених обсягів скрапленого газу у автомобільний транспорт покупця.

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регла-
менті організації та проведення спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», 

ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 26.04.2017 р., за адресою:  
м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить спеціалізований аукціон № 30(203)-1 з продажу скрапленого газу  
для потреб населення. 

Аукціон відбудеться 27 квітня 2017 року о 12:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ СПБТ (ДСТУ 4047-2001) загальним обсягом 1 724,000 т, ресурс травня 
2017 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»:  Позиція № 1: 69 лотів, обсяг 1 лоту – 21 т, заг.об-
сяг – 1449 т, транспортування автотранспортом. Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання 
марки СПБТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва Юліївського ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобування»: Позиція № 2:  
11 лотів, обсяг 1 лоту – 25 т, заг.обсяг – 275 т, транспортування залізницею. Стартова ціна за 1 тонну – 7 531,61 грн. в т.ч. ПДВ. За ре-
зультатами аукціону переможці і продавець укладають двосторонні договори купівлі-продажу. Постачання  скрапленого газу  здій-
снюється у травні 2017 року на умовах EXW франко-завод. Покупець самостійно забезпечує та оплачує послуги по наливу та  тран-
спортуванню скрапленого газу. Покупці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 % вартості заявленого обсягу 
закупівлі на один з рахунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком копію платіжного доручення, 
що підтверджує сплату гарантійного внеску; 3) документ, що посвідчує уповноважену особу покупця та його повноваження. Прийом 
документів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8 та закінчується 26 квітня 2017 року о 18.00 год. Рахунки бір-
жі: 1) № 26006500211904 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум 
Банк», МФО 380689, код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні покупці повинні укласти з біржею договори про надання послуг та 
надати відповідні документи, згідно Регламенту організації та проведення спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для 
потреб населення. Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаходженням ТБ «Українська енергетична біржа»: м. Київ, вул. 
Хрещатик, 44А, оф. 8 тел. +38 (044) 591-11-77, 234-79-90. е-mail: auction@ueex.com.ua, та на сайті www.ueex.com.ua. Режим роботи 
біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихідних днів.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає дві цивільні справи, призна-
чені до розгляду на 21.04.2017 року, за позовами ПАТ «Альфа-Банк» до Сіровенко Сергія Анатолійовича, Гордєєва Олексан-
дра Васильовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Сіровенко Сергій Анатолійович (зареєстрований за адресою: 83084, м. Донецьк, вул. Літке, 16/11), виклика-
ється на 27 квітня 2017 року на 11-00 год. до суду, каб. № 9, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач Гордєєв Олександр Васильович (зареєстрований за адресою: 83074, м. Донецьк, вул. Звіркова, 78/4), викли-
кається на 27 квітня 2017 року на 10-30 год. до суду, каб. № 9, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні 
повідомити суд про причини неявки, інакше справи будуть розглянуті у їх відсутності.

Суддя М. М. Скиба

Оголошення орендодавця - Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України
про намір передати в оренду державне майно, щодо яких надійшли заяви

№
п/п

Назва  
органу 

управління

Балансоутримувач
(назва, юридична  
адреса, телефон)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

Найменування та  міс-
цезнаходження
об’єкта оренди

Реєстро-
вий номер 

майна

Загаль-
на  

площа, 
кв. м.

Вартість 
майна за 
незалеж-
ною оцін-
кою, грн

Максималь-
но можливий 
строк оренди

Мета  
викорис-

тання
Інші умови

1

Національна  
академія 

наук  
України

Інститут хімії поверх-
ні ім. О.О. Чуйка НАН 

України м. Київ-03164, 
вул. Генерала  
Наумова, 17

тел. 422-96-89

Частина  
приміщення  
виробничого  
корпусу № 4

10306441 24.2 51304,00
01.05.2017 р.  

по  
31.03.2020 р.

склад

1. Відшкодування витрат  
на утримання орендованого  

приміщення.
2. Відшкодування витрат  

на оголошення у місцевій пресі.

2
Частина   

приміщення лабо-
раторного корпусу № 1

10306394 17 7177,87 -«- Офіс -«-

3
Частина   

приміщення лабо-
раторного корпусу № 1

10306394 28.5 163875.0 -«- офіс

4
Частина   

приміщення стендово-
го корпусу №1

10306438 13.5 56250.0 -«- офіс

5 Приміщення  
складу № 12/7 10306947 97 200467.0 склад

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після  опублікування оголошення 
за адресою: Україна, м. Київ – 03164, вул. Генерала Наумова, 17, E:mail iscplan@ukr.net. Додаткова інформація за тел: 422-96-50.
У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди, буде оголошено конкурс на право оренди. 

Радехівський районний суд Львівської області по-
відомляє, що обвинувальний акт по кримінально-
му провадженні про обвинувачення Азарової Тетя-
ни Михайлівни у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 
191, ч. 4 ст. 385, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України, 
призначено до розгляду в підготовчому судовому за-
сіданні на 12 годину, 28 квітня 2017 року в приміщен-
ні Радехівського районного суду Львівської області 
за адресою: м. Радехів, вул. Львівська, 14А, Львів-
ської області та розглядатиметься колегією суддів у 
складі головуючого судді Крет А. І., суддів Мулявка 
О. В., Семенишин О. З.

У підготовче судове засідання викликається об-
винувачена Азарова Тетяна Михайлівна, 06.06.1970 
року народження, зареєстрована за адресою: м. 
Кам’янка-Бузька, вул. Шкільна, 15, Львівської об-
ласті.

Печерський районний суд м. Києва викликає Ко-

лесникову Ельвіру Віталіївну як відповідачку в судо-

ве засідання у справі за позовом Олександрова А. І. 

до Колесникової Е. В. про стягнення коштів, яке від-

будеться 07 червня 2017 року о 16.00 год. в примі-

щенні Печерського районного суду м. Києва за адре-

сою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А, каб. 24, під голо-

вуванням судді Підпалого В. В.

Просимо при собі мати паспорт чи будь-який до-

кумент, що посвідчує вашу особу чи забезпечити яв-

ку представника з належно оформленим доручен-

ням.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського 17 в 
залі судових засідань № 40, 03 травня 2017 року о 12.00 
год. відбудеться розгляд кримінального провадження по 
обвинуваченню Жарка Сергія Олександровича, 19 січня 
1982 року народження, у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК Укра-
їни.

В судове засідання викликається сторона обвинува-
чення: обвинувачений Жарко Сергій Олександрович та 
захисник Гавриленко Микола Кирилович.

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

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого 
судді Каленяка Р. А., суддів Бойка В. М., Волошина С. В.

Сумський районний суд Сумської області викли-
кає в судове засідання, призначене на 15.00 годину 
16 травня 2017 року, за адресою: м. Суми, провул. 
Академічний № 13, каб. 105, як відповідачів Сумську 
міську раду та Скорик Геннадія Івановича, по цивіль-
ній справі № 2/587/24/17 за позовом Кушнір Тетя-
ни Іванівни до Сумської міської ради, Миколаївської 
сільської ради, Сумського району, Кушнір Олексан-
дра Івановича, Скорик Геннадія Івановича, яка діє в 
своїх інтересах та в інтересах неповнолітніх дітей: 
Скорик Ніколь Геннадіївни, Скорик Поліни Геннаді-
ївни, третя особа: Сумська районна державна нота-
ріальна контора про визнання права власності в по-
рядку спадкування.

У випадку неявки справу буде розглянуто без 
участі представника Сумської міської ради та Скорик 
Геннадія Івановича.

Головуючий суддя Степаненко О. А.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського 17 
в залі судових засідань № 19, 04.05.2017 року о 12.30 
годині, відбудеться підготовче судове засідання у кримі-
нальному провадженні за обвинуваченням Бахура Олек-
сандра Григоровича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 
1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинува-
чення: обвинувачений Бахур Олександр Григорович та 
захисник Гоменюк Василь Михайлович.

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

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого 
судді Курбатової І. Л., суддів Каленяка Р. А., Сичука М. М.

Білокуракинський районний суд Луганської області 
повідомляє, що 10.03.2017 розглянуто цивільну справу 
№ 409/2998/16-ц за позовною заявою Публічного акціо-
нерного товариства «Державний ощадний банк України» 
до Бабич Олега Вячеславовича, Ляшенка Ігоря Леонідо-
вича, Сторожук Віти В’ячеславівни про стягнення забор-
гованості та винесено заочне рішення про задоволення 
позову повністю. Суддя Полєно B. C.

10.02.2017 розглянуто цивільну справу № 409/1050/14-ц 
за заявою Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний ощадний банк України» про відновлення втраченого 
судового провадження по справі Артемівського районного 
суду м. Луганська, справа № 434/1050/14-ц, провадження  
№ 2/434/1623/14 за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Державний ощадний банк України» до Глазкі-
на Юрія Анатолійовича про стягнення заборгованості за 
договором про відкриття поточного рахунку та винесено 
рішення про часткове задоволення заяви.

Суддя Полєно В. С.
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Повістка про виклик обвинуваченого 
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходить-

ся кримінальне провадження № 310/108/17 стосовно Кичигіна Олексія Микола-
йовича, 19.04.1977 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціальне до-
судове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Кичигін 
Олексій Миколайович, зареєстрований за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Ялтинська, буд. 50, кв. 38, фактично мешкає в м. Ровеньки Антра-
цитівського району Луганської області.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Лу-
ганської області викликає Кичигіна Олексія Миколайовича в судове засідання, 
яке відбудеться 27 квітня 2017 року о 09.30 годині в залі судових засідань Сва-
тівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область,  
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої судді Поло-
винки В. О., суддів Осіпенко Л. М., Скрипника С. М.

Сватівський районний суд Луганської облас-
ті викликає Доброславську Оксану Борисівну, як 
відповідачку в цивільній справі № 426/3264/17 
за позовом Публічного акціонерного товариства 
комерційний банк «Приватбанк» до Доброслав-
ської Оксани Борисівни про стягнення заборго-
ваності в судове засідання, яке відбудеться 27 
квітня 2017 року о 10.00 год. у приміщенні су-
ду за адресою: Луганська обл., м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

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

Суддя С. М. Скрипник

Сватівський районний суд Луганської облас-
ті викликає Парапанова Дениса Анатолійовича, 
як відповідача у цивільній справі № 426/3177/17 
за позовом Публічного акціонерного товариства 
комерційний банк «Приватбанк» до Парапанова 
Дениса Анатолійовича про стягнення заборгова-
ності в судове засідання, яке відбудеться 27 квіт-
ня 2017 року о 09.30 год. у приміщенні суду за 
адресою: Луганська обл., м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

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

Суддя С. М. Скрипник

Сватівський районний суд Луганської облас-
ті викликає Парапанову Наталію Володимирівну, 
як відповідачку в цивільній справі № 426/3219/17 
за позовом Публічного акціонерного товариства 
комерційний банк «Приватбанк» до Парапанової 
Наталії Володимирівни про стягнення заборгова-
ності в судове засідання, яке відбудеться 27 квіт-
ня 2017 року о 09.00 год. у приміщенні суду за 
адресою: Луганська обл., м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

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

Суддя С. М. Скрипник

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться 
кримінальне провадження № 426/12131/2016-к стосовно Костенко Олени Ми-
колаївни, 13.11.1968 року народження, обвинувачену у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 та ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому 
здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому  
ст. 297-1 КПК України. Обвинувачена Костенко Олена Миколаївна, зареєстрова-
на за адресою: Луганська область, Краснодонський район, вул. Ювілейна, б. 9.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Лу-
ганської області викликає Костенко Олену Миколаївну в підготовче судове засі-
дання, яке розглядається в порядку спеціального судового провадження та від-
будеться 28 квітня 2017 року о 09.30 годині в залі судових засідань Сватівсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої судді Поло-
винки В. О., суддів Юрченко C. O., Попової О. М.

Троїцький районний суд Луганської області 
викликає як відповідача в судове засідання Со-
ловйова Андрія Юрійовича у цивільній справі 
№433/2346/16-ц за позовом Соловйової Карини 
Вікторівни до Соловйова Андрія Юрійовича про 
розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 26 квітня 2017 
року о 14.00 годині в приміщенні Троїцького ра-
йонного суду Луганської області за адресою: 
вул. 1-го Травня, 5-а, смт Троїцьке Луганської 
області.

У разі неявки суд розглядатиме справу без ва-
шої участі на підставі ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Попаснянський районний суд Луганської об-
ласті викликає обвинувачену — Скнипу Ірину Іва-
нівну, яка зареєстрована за адресою: Луганська 
область, Попаснянський район, смт Новотошків-
ське, вул. Леніна, 15, у судове засідання по кри-
мінальному провадженню №423/1023/17 за об-
винуваченням Скнипи Ірини Іванівни за ст. 110  
ч. 2 КК України, що відбудеться 28 квітня 2017 
року о 10 год. 00 хв. у приміщенні Попаснян-
ського районного суду за адресою: Луганська 
область, м. Попасна, вул. Суворова, 6, каб. № 4 
(2 поверх).

У разі неявки суд розглядатиме справу без ва-
шої участі на підставі ст. 297-5 КПК України.

Суддя В. А. Закопайло

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
викликає як відповідача Дємідова Олександра Ми-
колайовича, 23.10.1982 р.н. (Луганська область, По-
паснянський р-н, с. Калинове, вул. Гагаріна, буд. 50) 
у судове засідання з розгляду цивільної справи за 
позовом Дємідової Олени Олександрівни до Дємі-
дова Олександра Миколайовича про стягнення алі-
ментів на утримання неповнолітніх дітей, яке відбу-
деться 26.04.2017 року о 13 годині 00 хвилин у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі не-
явки на вказане судове засідання суд розглядатиме 
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Укра-
їни.

Суддя Т. С. Журавель

В провадженні Бориспільського міськрайонного 
суду перебуває цивільна справа №359/9716/16-ц за 
позовом Публічного першого заступника прокурора 
Київської області в інтересах Кабінету Міністрів Укра-
їни, державного підприємства «Бориспільське лісо-
ве господарство» до Бориспільської районної дер-
жавної адміністрації, Нужденко Тетяни Петрівни, Дю-
говської Оксани Василівни, Коваль Лариси Євгеніїв-
ни, Лісіна Сергія Борисовича, Волик Вікторії Володи-
мирівни, Ратушняк Лідії Василівни, Радченко Тамари 
Володимирівни, Стовбухи Василя Івановича, Смоля-
кової Наталії Василівни, Руденка Олександра Рома-
новича, громадської організації «Садове товариство 
«Ярило» про визнання недійсними розпоряджень, 
договору оренди земельної ділянки, державних ак-
тів на право власності на земельні ділянки, скасуван-
ня їх державної реєстрації та витребування земель-
них ділянок із чужого незаконного володіння.

У зв’язку з цим суд викликає відповідачку Нужден-
ко Тетяну Петрівну в судове засідання.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 12 
годині 00 хвилин 10 травня 2017 року за адресою:  
м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. №7.

Суддя Борець Є. О.

Біловодський районний суд Луганської області 
викликає як відповідачку Стехіну Світлану Вікторівну 
(смт Станиця Луганська, Луганської області) у спра-
ві № 408/377/17 (2/408/448/17) за позовом Сухарев-
ського Андрія Петровича до Стехіної Світлани Вікто-
рівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 28 квітня 2017 ро-
ку о 14 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Ю. Ю. Цимбал

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як відповідача Бахтина Романа Сергійо-
вича у судове засідання з розгляду цивільної справи 
за позовом Бахтиної Олени Олексіївни про розірван-
ня шлюбу, яке відбудеться 28.04.2017 року о 08 го-
дині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби На-
родів, 19. У разі неявки на вказане судове засідання 
суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі 
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Д. Б. Баронін

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідачів Тімоніна Юрія Миколайовича, 19.04.1970 
р.н. (Луганська область, м. Привілля, вул. П. Морозова, буд. 
4, кв. 77) та Тімоніну Валентину Олександрівну (Луганська 
область, м. Свердловськ, вул. Зелена, буд. 14, кв. 8) у судове 
засідання з розгляду цивільної справи за позовом Тімоніна 
Олега Миколайовича до Тімоніна Юрія Миколайовича, Тімо-
ніної Валентини Олександрівни, третя особа: Відділ держав-
ної виконавчої служби Лисичанського міського управління 
юстиції про зняття арешту, яке відбудеться 27.04.2017 року 
о 09 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 
19. У разі неявки на вказане судове засідання суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Біловодський районний суд Луганської області викликає у су-
дове засідання як відповідачів по справі за позовом ПАТ «Укра-
їнська факторингова компанія» про стягнення заборгованості за 
кредитним договором, яке відбудеться 27.04.2017 року о 09.30:

Секретенко Сергія Володимировича, останнє відоме зареє-
строване місце проживання (перебування) — Луганська обл.,  
м. Свердловськ;

Секретенко Ірину Олександрівну, останнє відоме зареєстрова-
не місце проживання (перебування) — Луганська обл., м. Сверд-
ловськ.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі на під-
ставі Глави 8 ЦПК України.

Суддя Т. В. Кускова

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача по справі Сільченко Миколу Сер-
гійовича, 03.08.1989 року народження (вул. Богата, 1/18, 
м. Ірміно, Луганської області) в судове засідання з ци-
вільної справи № 408/1072/17 (2/408/616/17) за позовом 
Сільченко Наталії Олексіївни до Сільченко Миколи Сер-
гійовича про розірвання шлюбу, що відбудеться 28 квіт-
ня 2017 року о 08.00 год. у приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

У разі неявки відповідача Сільченко Миколи Сергійо-
вича на вказане засідання суд розглядатиме справу без 
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя М. С. Рукас

В провадженні Бориспільського міськрайонного су-
ду перебуває цивільна справа №359/870/17 за позовом 
Соловей Галини Михайлівни до Шварц Тетяни Михайлів-
ни, приватного нотаріуса Бориспільського районного но-
таріального округу Науменко Любові Григорівни, третя 
особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предме-
та спору — Бориспільська міська державна нотаріальна 
контора, про визнання згоди на залучення до кола спад-
коємців недійсною. У зв’язку з цим суд викликає відпові-
дача Шварц Тетяну Михайлівну в судове засідання.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 9 годи-
ні 00 хвилин 4 травня 2017 року за адресою: м. Борис-
піль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. №7.

Суддя Борець Є. О.

Харківський районний суд Харківської області викликає на судо-
ве засідання, яке призначене на 11.05.2017 р. о 10.15 за адресою: 
Харківська область, Харківський район, сел. Покотилівка, вул. Сково-
роди, 18, Шеховцова Ігоря Сергійовича, Шеховцову Ірину Володими-
рівну та Шеховцову Валерію Ігорівну для участі у розгляді цивільної 
справи № 635/1339/17 за позовом Харланової В. А. до Шеховцова І. С., Ше-
ховцової І. В. та Шеховцової В. І. про визнання осіб такими, які втрати-
ли право користування житловим приміщенням.

У разі неявки відповідачів це оголошення вважається належним 
повідомленням і справу буде розглянуто за наявними у справі дока-
зами. 

Суддя І. В. Березовська

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької облас-
ті (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) розглядає цивільну 
справу за позовом Осеннової Аліни Вікторівни до Конопацького 
Євгенія Геннадійовича про стягнення аліментів на утримання не-
повнолітньої дитини.

Відповідач: Конопацький Євгеній Геннадійович, 26.01.1984 року 
народження викликається на 25 травня 2017 року на 08.00 годин 
до суду в кабінет № 21 з паспортом для участі у розгляді справи.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсут-
ність.

Суддя Шевченко О. А.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як відповідачів Ліпатову 
Валентину Миколаївну, Ліпатову Тетяну Вячеславівну, останнє місце про-
живання яких: м. Київ, вул. Поліська 1, кв. 46, в судове засідання, яке від-
будеться 31 травня 2017 року о 12.30 годині за адресою: м. Київ, вул. Ко-
шиця, 5-А, каб. 124, для у часті у судовому розгляді цивільної справи за 
позовом ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» до Адаєва В. М., Ліпатової В. М., 
Ліпатової Т.В про стягнення заборгованості. При собі мати паспорт.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі вважаються пові-
домленими про день, час та місце розгляду справи і в разі неявки їх до су-
ду справа може бути розглянута за їх відсутності.

Відповідачі у випадку неявки в судове засідання зобов’язані повідоми-
ти суд про поважність причини неявки.

Суддя В. В. Даниленко

Втрачену Декларацію  
про готовність об’єкта  

до експлуатації,  
зареєстровану ІДАБК  

у м. Києві  
08.11.13 р.  

№ КВ 181133320426  
за Гезіріх Інесою  

Борисівною,  
вважати недійсною.

Вітченко Олександр Сергійович, останнє відоме 
місце реєстрації якого: м. Пологи, Пологівського ра-
йону, Запорізької області, вул. Станкова, буд. 290, кв. 
10, викликається в судове засідання до Пологівсько-
го районного суду Запорізької області як відповідач у 
цивільній справі № 324/370/17 за позовом МТСБУ до 
Вітченка Олександра Сергійовича, про відшкодуван-
ня в порядку регресу витрат, пов’язаних з регламент-
ною виплатою, яке відбудеться 28 квітня 2017 року о 
13 год. 00 хв. у приміщенні Пологівського районного 
суду за адресою: м. Пологи, Запорізької області, вул. 
Єдності (М. Горького), 28.

Суддя Каретник Ю. М.

Білозерський районний суд Херсонської об-
ласті повідомляє, що 27 квітня 2017 року о 15.00 
год. суддя Рибас А. В. проводить розгляд справи 
№648/861/17 за позовом Чурієвої Оксани Василівни 
до Чурієва Азата про розірвання шлюбу.

Чурієв Азат викликається в судове засідання. В ра-
зі неявки останнього в судове засідання, справа бу-
де розглянута за його відсутності за наявними в ній 
доказами. Крім того, суд роз’яснює відповідачу його 
обов’язок повідомити суд про причини неявки в су-
дове засідання.

Адреса суду: Херсонська область, смт Білозерка, 
вул. Д.Яворницького, 97/13.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205,  
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну 
справу № 2/229/684/2017 за позовом Струначової На-
талі Ярославівни до Атенашвілі Тимура Романовича про 
позбавлення батьківських прав на дитину. Відповідач у 
справі: Атенашвілі Тимур Романович, 21 січня 1985 ро-
ку народження (останнє місце проживання: м. Дружків-
ка, Донецька обл., вул. Белякова, 42), викликається на 27 
квітня 2017р. о 09.00 годині до суду, зал судового засі-
дання № 1, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя A. Л. Гонтар

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає як відповіда-
чів: Дем’янець Ярослава Петровича, Дем’янець Люд-
милу Іванівну в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/643/17-ц за позовом Публічного акціонерно-
го товариства комерційний банк «Правекс-Банк» до 
Дем’янець Ярослава Петровича, Дем’янець Людми-
ли Іванівни про стягнення заборгованості, що відбу-
деться 26 квітня 2017 року о 12.30 год.

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

Суддя О. М. Попова

Оболонський районний суд м. Києва викликає 
Януковича Віктора Федоровича, 09.07.1950 р.н., 
який обвинувачується у вчиненні злочинів, передба-
чених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27,  
ч. 2 ст. 437 КК України у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 04 травня 2017 року о 10.00 годині, в 
приміщенні Оболонського районного суду м. Києва, 
за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є.

У разі неявки обвинуваченого до суду кримінальне 
провадження може здійснюватись за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Головуючий суддя В. В. Дев’ятко

Шевченківський районний суд м. Чернівців викли-
кає Харитона Володимира Васильовича, зареєстро-
ваного: м. Сторожинець, вул. Федьковича, 17/2 Чер-
нівецької області, як відповідача по справі за зустріч-
ним позовом Ільєнко Віктора Григоровича про ви-
знання припиненим договору позики грошей.

Судове засідання відбудеться 19.05.2017 року о 
10.15 год. за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Кафе-
дральна, 4, кабінет № 19. Ваша явка обов’язкова і у 
випадку неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута у вашу відсутність, а ваша позовна заява про 
стягнення боргу буде залишена без розгляду. 

Суддя В. Г. Смотрицький

В Овідіопольському районному суді Одеської об-
ласті суддею Гандзій Д. М. 11.05.2017 року о 13.00 
год. буде слухатися цивільна справа № 509/556/17 за 
позовом ПАТ «Укрексімбанк» до Коломієць Наталії 
Сергіївни про стягнення заборгованості.

Овідіопольський районний суд Одеської облас-
ті пропонує Коломієць Наталії Сергіївні подати пояс-
нення, заперечення та всі наявні у неї докази у справі 
особисто або через представника. У разі неявки Ко-
ломієць Наталії Сергіївни в судове засідання справа 
може бути розглянута за її відсутності.

Бахмацький районний суд Чернігівської облас-
ті викликає як відповідача Мироненка Дмитра Олек-
сандровича в судове засідання у цивільній справі  
№ 728/564/17 за позовом Башук Любові Миколаїв-
ни в інтересах Мироненко Аліни Дмитрівни до Ми-
роненка Дмитра Олександровича про позбавлення 
батьківських прав та стягнення аліментів. Розгляд 
справи відбудеться 10.05.2017 року об 11.00 год. у 
залі Бахмацького районного суду за адресою: м. Бах-
мач Чернігівської області, вул. Соборності, 42. Відпо-
відно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням 
оголошення про виклик, відповідач вважається пові-
домленим про час і місце розгляду справи.

Суддя Н. В. Лобода

Комінтернівський районний суд Одеської області 
викликає як відповідача Агішева Андрія Миколайо-
вича, 12.07.1975 р.н., в судове засідання, яке відбу-
деться 23 травня 2017 року о 10.00 год. у приміщен-
ні Комінтернівського районного суду за адресою: смт 
Комінтернівське, вул. Першотравнева, 51, зал № 3, в 
якому буде слухатись цивільна справа за позовною 
заявою Масалха Махира до Агішева Андрія Микола-
йовича по визнання батьківства та внесення змін до 
актового запису про народження дитини.

Суддя Рідник І. Ю.

Хмільницький міськрайонний суд Вінницької об-
ласті викликає Шукурова Ялчін Расула як відповіда-
ча по цивільній справі № 149/575/17 за позовом Мах-
мудова Ельчіна до Шукурова Ялчін Расула за участі 
третьої особи: Іщук Наталії Олександрівни про визна-
ння батьківства в судове засідання, яке відбудеться 
03.05.2017 року об 11.00 годині в приміщенні Хміль-
ницького міськрайонного суду за адресою: м. Хміль-
ник, Вінницької області, вул. Столярчука, 4. У разі не-
явки в судове засідання справу буде розглянуто за 
його відсутності.

Суддя Робак М. В.

Довгинцівський районний суд м.Кривого Рогу (адреса су-
ду: 50086, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Л. Бо-
родича, 3) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

21.04.2017 о 08:00 до Кузнецова Олександра Германови-
ча (останнє відоме місце реєстрації: 50000, Дніпропетров-
ська область, м. Кривий Ріг, вул. Будьонного, буд. 2, кв. 74) 
справа № 211/349/17-ц, суддя Ніколенко Д. М.

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.

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дні-

стрян О. М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Консуль-

ська, б. 64, каб. № 410) 05 травня 2017 року о 09 го-

дині 10 хвилин буде розглядатись справа за позовом 

Сашко Наталі Миколаївни до Сашка Валерія Олексі-

йовича про розірвання шлюбу. Суд викликає як від-

повідача Сашко Валерія Олексійовича.

Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі його 

неявки справа буде розглянута за його відсутності.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua16

вісті звідусіль

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник 
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступники головного редактора:
Павло БЕБА, Лариса УСЕНКО

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 53801. Тираж 20008

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ПОГОДА НА ЗАВТРА

0..-5
4..9 0..-5

4..9

0..-5
1..6

2..-3
3..8

0..-5
1..6

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 21 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0  -5 +4  +9 Черкаська 0  -5 +1  +6
Житомирська 0  -5 +4  +9 Кіровоградська 0  -5 +1  +6
Чернігівська 0  -5 +4  +9 Полтавська 0  -5 +1  +6
Сумська 0  -5 +4  +9 Дніпропетровська 0  -5 +1  +6
Закарпатська 0  -5 +4  +9 Одеська +2  -3 +3  +8
Рівненська 0  -5 +4  +9 Миколаївська +2  -3 +3  +8
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Тернопільська 0  -5 +4  +9 Крим +2  +7 +4  +9
Вінницька 0  -5 +2  +7 Київ 0  -2 +6  +8

Укргiдрометцентр

Рекордна писанка
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр» 

ВЕЛИКОДНІЙ ПОДАРУНОК. У Слов’янську на Донеччи-
ні напередодні Великодня тутешні жителі також старанно роз-
мальовували писанки. А результат цієї підготовки тепер мо-
жуть оцінити місцеві жителі й гості міста, завітавши до скверу 
«Мрія», де з’явився новий колоритний арт-об’єкт — величезне 
великоднє яйце, створене з кількох сотень різнобарвних писа-
нок, над якими попрацювали місцеві жителі. 

Цей витвір має цікаву історію з продовженням: торік завдяки 
спільним зусиллям слов’янців у сквері «Мрія» зафіксували на-
ціональний рекорд України на найбільшу кількість писанок, які 
виросли на Великодньому дереві: 2964 штуки! А тепер з ініці-
ативи благодійного фонду «Слов’янська мрія» тут взялися уві-
чнити це досягнення, встановивши арт-об’єкт. 

«Це ще один подарунок жителям нашого міста, оскільки хо-
четься, щоб Слов’янськ жив культурним і веселим життям, а 
його люди духовно розвивалися. Ми уявляємо, що кожна пи-
санка в арт-об’єкті — це душа тієї людини, яка принесла її сю-
ди», — каже співзасновник БФ «Слов’янська мрія» Ірина Асє-
єва. 

Відкриття диво-писанки у міському сквері, за задумом ініці-
аторів проекту, має дати початок новим святковим традиціям. 
А цього разу тут уже вдруге відбувся молодіжний розважаль-
но-пізнавальний великодній квест. Кілька команд долали ве-
селу естафету і виконували різноманітні завдання, виборюю-
чи головний приз — солодкий стіл із смачною паскою для всіх 
учасників. 

Унікальне «Дерево життя» 
з’явилося у Львові
ВИСТАВКА. У кав’ярні-музеї «Фіксаж» художниця Наталія 
Євдокименко-Проданчук представила нову експозицію 

Христина ГОРОБЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Виставка вийшла на-
строєвою і спонтан-

ною. «Я готувалася, ма-
лювала, однак чека-
ла своєї черги в галереї. 
До речі, інколи худож-
ники у нашому місці че-
кають так роками. А це 
кав’ярня. Мій чоловік од-
ного разу зайшов сюди 
і побачив, що тут мож-
на зробити виставку!» — 
розповідає Наталія.

Художниця малює у 
власній авторській тех-
ніці. «Творю тільки в гар-
ному настрої, з позитив-
ними емоціями. Якщо бу-
ваю не в гуморі, то до сто-
лу не підходжу. В роботи 
вкладаю душу. Вони вод-
ночас і прості, й складні 
— філософські. Моя тех-
ніка створена шляхом до-
вгих пошуків — від фарб 
до матеріалів. Це розпис 
на полотні. Однак це не 
графіка і не батік. Захо-
плює об’єм, він додає за-
гадковості картинам», — 
ділиться мисткиня. 

Назва «Дерево життя» 
не випадкова. Полотно з 
такою назвою особливе 
для художниці. «Карти-
на прийшла мені одразу, 
я уявляла, який вигляд 
вона матиме. Інші карти-

ни — це імпровізація. На 
творчість мене надихає 
краса природи і сім’я». 

Серед відвідувачів ви-
ставки — чоловік пані 
Наталії та дочка Христи-
на. «Рухаюся життям сам 
і мотивую до цього інших. 
Помітив, що моя кохана 
дружина трошки засиді-
лася вдома, і запропону-
вав їй організувати ви-
ставку. Роботи Наталії 
завжди світлі й позитив-

ні. Із творчістю дружи-
ни пов’язані дуже хоро-
ші події. Наприклад, одну 
з її картин, де зображе-
но ангела, придбала пара, 
яка довго не мала дітей. 
За певний час у них на-
родився первісток. Анге-
лик Наталії став своєрід-
ним оберегом», — розпо-
відає Віктор Проданчук. 
Пані Наталія ще з дитин-
ства перебувала у сві-
ті мистецтва. «Батько 

вчився у Львівській на-
ціональній академії мис-
тецтв. Коли мала лише 
два роки, він уже купу-
вав мені акварельки, я 
малювала все, що хотіла. 
Без пензлика і фарб не 
уявляю себе. Надзвичай-
но люблю творчість Марії 
Примаченко, захоплю-
юся роботами Світлани 
Ярич, Романа Романи-
шина», — розповідає На-
талія Євдокименко-Про-
данчук. 

«Наталка була надзви-
чайно талановитою сту-
денткою, працювати із 
нею — саме задоволення. 
Вона знайшла власну мо-
ву. Її роботи унікальні, їх 
не потрібно навіть підпи-
сувати, адже тільки гля-
неш — і одразу знаєш, 
хто автор», — розповідає 
художниця декоративно-
го текстилю, живописець 
Галина Зубченко.

Пані Наталія працює 
як художник-модельєр 
і графік. Створює робо-
ти на полотні, велюрі й 
шовку, експериментує із 
тканиною і глиною. Вико-
ристовує мотиви давньої 
трипільської культури й 
періоду Київської Русі. 
Виставка «Дерево жит-
тя» складається із двох 
десятків картин і трива-
тиме три місяці.

Євген ЛОГАНОВ,  
«Урядовий кур’єр»

ТРЕНУВАЛЬНА БАЗА. 
Запорізька обласна шко-
ла вищої спортивної май-
стерності сприяє якісній 
підготовці спортсменів. То-
рік закладу було надано 
2 мільйони гривень, цього 
року — вже 367 тисяч гри-
вень. «Завдяки фінансу-
ванню у школи з’явилася 
можливість утеплити бу-
дівлі для економнішого ви-
користання енергоресур-
сів, — каже директор за-

кладу Олексій Гацуля. — 
Модернізували й замінили 
електрообладнання. За ко-
шти облбюджету облашту-
вали багатофункціональ-
ний ігровий майданчик з 
гумовим покриттям, при-
дбали кондиціонери і біго-
ву доріжку в зал важкої ат-
летики, виконали проектні 
роботи з капремонту зали 
греко-римської боротьби, 
пляжного волейболу й ав-
томайданчика. Через замі-
ну водопроводу ліквідува-
ли аварійну ситуацію, пла-
нуємо накрити басейн. У 

роздягальні збудували до-
датковий санвузол, модер-
нізували обладнання для 
сушіння волосся».

Як далі розповів Олексій 
Гацуля, вони відремонту-
вали зал вільної боротьби, 
придбали килим для гре-
ко-римської боротьби. Ку-
пили пристрій для очищен-
ня води у плавальному ба-
сейні, телевізор, оновили 
комп’ютерне забезпечен-
ня тощо.

Цього року обласна шко-
ла вищої спортивної май-
стерності планує придбати 

гребний тренажер для якіс-
них тренувань, насоси для 
модернізації й відновлен-
ня бойлерної, яка відпо-
відає за підігрів і очищен-
ня басейну. Для якісно-
го тренувального, віднов-
лювального процесу пла-
нують придбати тренаже-
ри в зал важкої атлетики. 
Протягом першого кварта-
лу, додав Олексій Гацуля, 
очистили територію й під-
готували майданчик, при-
дбали штанги. Заклад пе-
реводять на другу катего-
рію енергопостачання. 

А спортивні досягнення не забаряться

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ЄДИНА КРАЇНА. Одразу 
після Великодніх свят коман-
да з 12 громадських активіс-
тів-черкащан вирушила на 
схід України, де за 10 днів во-
ни планують спорудити будів-
лю для місцевої церкви «Бла-
годать», яка є осередком гро-
мадського життя Лисичансь-
ка. 

— Ми вже допомагали цій 
унікальній церкві, яку зводять 
самі віряни, зі священиком у 
ролі виконроба, — розповів лі-
дер громадської ініціативи «Но-
ві люди Черкас» Віктор Євпак. 
— Церква має лише невелике 
приміщення, яке рік тому до-
помогли побудувати волонте-
ри з Німеччини. Наша ж коман-
да планує звести поряд ще од-
не приміщення на два поверхи. 
Для цього завдяки благодійним 

ініціативам вдалося зібрати 150 
тисяч гривень. Компанія «Ко-
тедж плюс» додала решту су-
ми — і за її технологіями на міс-
ці зберемо будинок із готових 
матеріалів. 

Це приміщення необхідне 
церкві, щоб там могло збира-
тися більше людей, бо вже сьо-
годні тільки на богослужіння ту-
ди приходить понад сотню. А 
церква надає й гуманітарну і 
психологічну допомогу. Це чи 

не єдиний осередок громад-
ського життя в місті, адже місць 
для нормального спілкуван-
ня чи культурного дозвілля тут  
майже не залишилося. 

Волонтери поїхали до Лиси-
чанська не тільки працювати на 
будівництві. Вони мають на меті 
максимально сприяти розвитку 
взаємин між людьми, духовно-
го єднання, спілкуючись із ними 
про нашу єдину і спільну бать-
ківщину — Україну. 

Буде храм у Лисичанську

Художниця Наталія Євдокименко-Проданчук  
під час відкриття персональної виставки «Дерево життя»

Це яєчко не просте!
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