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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 3 травня 2017 року
USD 2656.0930   EUR 2903.1096      RUB 4.6611     /    AU 336141.85      AG 4624.26      PT 250735.18     PD 215143.53

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

ЧЕТВЕР, 4 ТРАВНЯ 2017 РОКУ №82 (5951)
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ГОСТРА ТЕМА 

У Дніпрі громадські активісти
закликають водіїв не платити
за паркування в
необлаштованих  згідно 
із законом місцях

ЦИФРА ДНЯ

Підвищено розмір
прожиткового мінімуму

Відповідно до статті 7 Закону «Про Державний бюджет України
на 2017 рік», з 1 травня підвищено розміри прожиткового мінімуму:

для дітей віком до 6 років — 1426 грн;
для дітей 6—18 років — 1777 грн;
для працездатних осіб — 1684 грн;
для осіб, які втратили працездатність, — 1312 грн.
Як повідомила прес-служба Мінсоцполітики, також зростають: 
— розміри виплат, передбачені Законом «Про загальнообов’яз-

кове державне соціальне страхування на випадок безробіття»;
— щомісячна адресна допомога ВПО з тимчасово окупованої те-

риторії України та районів АТО для покриття витрат на проживання,
в тому числі на оплату послуг ЖКГ (відповідно до постанови КМУ
від 01.10.2014 р. №505);

— розміри держдопомог, що надають відповідно до законів «Про
державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну соцдопомогу
малозабезпеченим сім’ям», «Про державну соціальну допомогу ін-
валідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про державну соціальну
допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам».

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Ми чекаємо ще

судових рішень про
повернення грошей,
які було вкрадено в

українського народу,
до державної

скарбниці».
Президент про перші результати спільної роботи 
з конфіскації незаконно привласнених колишнім
режимом коштів 
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ОФІЦІЙНО

Виплата частини
зекономлених субсидій 
у вигляді живих грошей
відбуватиметься на підставі
заяви громадянина

Ринок землі: між
бажанням і можливістю

АКТУАЛЬНО. Аграрна спільнота вимагає зважених
цивілізованих  правил на противагу тим народним
обранцям, які намагаються якомога швидше проштовхнути
примітивний розпродаж гектарів 

402,3 млн доларів
поповнили у квітні міжнародні резерви

Нацбанку. Їх регулятор придбав 
на міжбанківському валютному ринку

Нюанси безвізового режиму
НА ЧАСІ. Що потрібно знати і які документи мати, щоб подорожувати 
країнами Євросоюзу

Ірина ПОЛІЩУК,  
«Урядовий кур’єр»

Шлях до отримання безвізо-
вого режиму з країнами

Євросоюзу для України був не-
легким. Та й на порозі одержання

з’ясувалося: далеко не всі укра-
їнці розуміють, що саме він нам
дає. Дехто вважає, мовляв, тепер
можна зі звичайним закордон-
ним паспортом у будь-який час
поїхати, приміром, у Відень ви-
пити кави. Чимало українців по-

чали активно вивчати англійську
мову, бо думають, що зможуть
без зайвих паперових і бюрокра-
тичних клопотів працевлашту-
ватися за кордоном. Як
переконують експерти, на цих
людей чекає розчарування.

26 квітня цього року Комітет по-
стійних представників ЄС ухвалив
надання безвізового режиму для
України. На початку травня візову
лібералізацію  мають затвердити.
Тож уже в червні зможемо без
зайвих клопотів подорожувати

Європою. Проте, щоб поїздка при-
несла лише приємні враження, по-
трібно знати деякі нюанси.

Передовсім це стосується
країн, які відкриють кордо-
ни для українських грома-
дян. 4
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документи

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

ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ
Гігієни та екології 1 ст.
ПРОФЕСОРІВ КАФЕДР
Судової медицини та медичного права 1 ст.
Мікробіології, вірусології і імунології 1 ст.
Педіатрії № 2 1 ст.
Гігієни праці і професійних хвороб 1 ст.
Інфекційних хвороб 1 ст.
ДОЦЕНТІВ КАФЕДР
Патологічної анатомії № 2 1 ст.
АСИСТЕНТІВ КАФЕДР
Анатомії людини 1 ст.
Судової медицини та медичного права 1 ст.
Хірургії № 4 1 ст.
Травматології та ортопедії 1 ст.
Загальної хірургії № 1 1 ст.
Оториноларингології 1 ст.
Акушерства і гінекології № 3 1 ст.
Гігієни харчування 1 ст.
Епідеміології 1 ст.
Організації охорони здоров’я та соціальної медицини 1 ст.
Фармакогнозії та ботаніки 1 ст.
Організації та економіки фармації 1 ст.
Фармакології 1 ст.
Ендокринології 1 ст.
Фізіології 1 ст.
СТАШИХ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДР
Філософії та соціології 2 ст.
ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДР
Філософії та соціології 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. (адреса су-
ду: 84511, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Артема 5) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеться:

18.05.2017 о 09:20 до Лагошина Марина Миколаївна (останнє 
відоме місце реєстрації: 84523, Донецька обл., м. Сіверськ, вул. 
Зарічна, буд. 69) справа № 219/3135/17, суддя Полтавець Н. З.

04.05.2017 о 16:00 до Удод Олександр Миколайович (останнє 
відоме місце реєстрації: 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Гар-
шина, буд. 59, кв. 79) справа № 219/2465/17, суддя Харченко О. П.

10.05.2017 о 14:00 до Селяніна Тамара Олександрівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 84523, Донецька обл., Артемівський 
р-н, м. Сіверськ, вул.Садова, буд. 59, кв. 2) справа № 219/2526/17,  
суддя Чопик О. П.

10.05.2017 о 14:30 до Востреліна Світлана Володимирівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 84500, Донецька обл., м. Бахмут,  
вул. Ювілейна, буд. 77, кв. 62) справа № 219/2243/17, суддя  
Радченко Л. А.

11.05.2017 об 11:20 до Чуйко Володимир Віталійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 84501, Донецька обл., м. Бахмут,  
вул. Чайковського, буд. 19, кв. 30) справа № 219/2505/17, суддя 
Радченко Л. А.

11.05.2017 об 11:00 до Роменський Сергій Сергійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 84501, Донецька обл., м. Бахмут, вул. 
Визволителів Донбасу, буд. 27, кв. 24) справа № 219/2617/17,  
суддя Радченко Л. А.

11.05.2017 об 11:10 до Богунова Олена Вікторівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 84507, Донецька обл., м.Бахмут, вул. Ком-
сомольська, буд.39а) справа № 219/2464/17, суддя Радченко Л. А.

11.05.2017 об 11:15 до Лунькова Наталя Олексіївна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Юві-
лейна, буд. 81, кв. 51) справа № 219/2430/17, суддя Радченко Л. А.

11.05.2017 об 11:05 до Уханьова Людмила Тимофіївна (останнє 
відоме місце реєстрації: 84502, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Ве-
села, буд. 10а) справа № 219/2402/17, суддя Радченко Л. А.

15.05.2017 о 10:00 до Маковецька Тетяна Іванівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 84505, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Льот-
чиків, буд. 67) справа № 219/1459/17, суддя Давидовська Т. В.

15.05.2017 о 09:40 до Гутковський Дмитро Геннадійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 84523, Донецька обл., Бах-
мутський р-н, м. Сіверськ, вул.Червонопрапорна, буд. 3) справа  
№ 219/1574/17, суддя Давидовська Т. В.

16.05.2017 о 09:20 до Дегтярьова Ольга Сергіївна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 84522, Донецька обл., Бахмутський р-н,  
м. Сіверськ, пр. Заводський, буд. 10, кв. 15) справа № 219/1730/17, 
суддя Давидовська Т. В.

18.05.2017 о 09:00 до Гладка Світлана Сергіївна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 84522, Донецька обл., м. Сіверськ, вул. Садо-
ва, буд. 10, кв. 12) справа № 219/3045/17, суддя Полтавець Н. З.

18.05.2017 о 09:45 до Сачек Степан Сергійович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 84507, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Піщана, 
буд. 19) справа № 219/3072/17, суддя Давидовська Т. В.

24.05.2017 о 10:30 до Бордачова Юлія Сергіївна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 84561, Донецька обл., Бахмутський р-н, с. По-
кровське, пров. Парковий, буд. 1, кв. 2) справа № 219/2469/17, 
суддя Давидовська Т. В.

24.05.2017 о 10:00 до Бажан Галина Вікторівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 84522, Донецька обл., Бахмутський р-н,  
м. Сіверськ, вул. Залізнична, буд. 73) справа № 219/2337/17,  
суддя Давидовська Т. В.

31.05.2017 о 09:20 до Яцунська Наталя Володимирівна (останнє 
відоме місце реєстрації: 84522, Донецька обл., Бахмутський р-н, 
м. Сіверськ, вул. Ювілейна, буд. 6, кв. 50) справа № 219/1847/17, 
суддя Харченко О. П.

31.05.2017 о 09:00 до Бондаренко Ігор Юрійович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 84522, Донецька обл., Бахмутський р-н,  
м. Сіверськ, пров. Ломоносова, буд. 1) справа № 219/1869/17,  
суддя Харченко О. П.

 02.06.2017 о 09:45 до Лісна Олена Володимирівна (останнє  
відоме місце реєстрації: 84501, Донецька обл., м. Бахмут,  
вул. О. Колпакової, буд. 117, кв. 21) справа № 219/3391/17, суд-
дя Давидовська Т. В.

08.06.2017 о 09:20 до Словак Iгор Олександрович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 84551, Донецька обл., м. Часів Яр, вул. Толбу-
хіна, буд. 10) справа № 219/1951/17, суддя Харченко О. П.

08.06.2017 о 09:00 до Степанцова Людмила Леонтіївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 84552, Донецька обл., Бахмутський 
р-н, м. Часів Яр, вул. Холода, буд. 39, кв. 4) справа № 219/2257/17,  
суддя Харченко О. П.

22.06.2017 о 09:00 до Малихіна Наталя Вікторівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 84545, Донецька обл., м. Соледар, вул. Ча-
пліна, буд. 28) справа № 219/1719/17, суддя Харченко О. П.

22.06.2017 о 09:10 до Мартинов Віталій Іванович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Ма-
ріупольська, буд. 38) справа № 219/1941/17, суддя Харченко О. П.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлен-
ня про причини неявки справа буде розглянута за його  відсутнос-
ті за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.  З опу-
блікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається 
належним чином повідомленим про час, день та місце проведен-
ня судового засідання.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по справі  
№ 409/602/17 за позовом Артюшенко Наталії Миколаївни 
до Артюшенка Ігора Володимировича про надання дозволу 
на тимчасовий виїзд неповнолітньої дитини за межі Украї-
ни без супроводу (згоди) батька.

Судове засідання відбудеться 17.05.2017 року о 13.30 
год. (резервна дата на 31.05.2017 року о 13.30 год.) в за-
лі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, 
пл. Шевченка, 2.

Викликається як відповідач Артюшенко Ігор Володими-
рович, останнє відоме місце реєстрації: вул. Путепроводна 
буд. 21, м. Луганськ.

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

Суддя Максименко О. Ю.

Початок роботи Конференції адвокатів міста Києва відбудеться 19—20 травня 2017 року
27 квітня  2017  року Рада адвокатів міста Києва на виконання рішення Ради адвокатів України № 43 від 16 лютого 2017 

року «Про скликання конференцій адвокатів регіонів, встановлення квот представництва, затвердження порядку висуван-
ня та обрання делегатів конференцій адвокатів регіонів та регламенту їх проведення» провела загальні збори адвокатів 
міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 2 (Український Дім — Центр Національної ідеї) з метою обрання делегатів 
на конференцію адвокатів міста Києва.

Після проведення загальних зборів адвокатів в районах міста Києва, Рада адвокатів міста Києва відповідно до п. 4.1 Регла-
менту конференції адвокатів міста Києва, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 16.02.2017 року № 43, прове-
ла організаційне засідання, на якому було опрацьовано протоколи зборів адвокатів в районах міста Києва, складено реєстра-
ційні списки делегатів конференції адвокатів міста Києва та прийнято рішення про перенесення дати початку роботи конфе-
ренції адвокатів міста Києва.

За результатами проведення організаційного засідання Рада адвокатів міста Києва повідомляє наступне.
Конференція адвокатів міста Києва відбудеться 19—20 травня 2017 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. 

Саксаганського, 6 (Будинок кіно). Реєстрація делегатів конференції розпочнеться з 10 години 00 хвилин. Порядок денний кон-
ференції — обрання делегатів на Звітно-виборний з’їзд адвокатів України, призначений Радою адвокатів України на 9—10 
червня 2017 року у м. Києві.

Реєстрація делегатів конференції адвокатів міста Києва закінчується за 10 хвилин до початку заходу.
Голова Ради адвокатів міста Києва Рябенко П. К.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, 
вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Банк «Фі-
нанси та Кредит» до Неклецової Вероніки Олександрівни, Неклецова 
Сергія Геннадійовича про стягнення заборгованості шляхом звернен-
ня стягнення на предмет іпотеки.

Відповідачі по справі Неклецова Вероніка Олександрівна (заре-
єстрована за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Терешкової, 10/36), 
Неклецов Сергій Геннадійович (зареєстрований за адресою: 85200,  
м. Торецьк, вул. 91 Дивізії, 1/56), викликаються на 10 травня 2017 ро-
ку на 10-00 год. до суду, каб. № 8, 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 справа буде розглянута у їх відсутності.

Суддя О. Г. Геря

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «ДЕЛЬТА БАНК»:

ТБ «ПЕРСПЕКТИВА-КОМОДІТІ»

Номер лота: № Q81226b5272
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитним договором
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 23 травня 2017 р.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного 
аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/12184-23052017-1

ТБ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА»

Номер лота: № Q82326b5283
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитним договором
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 23 травня 2017 р.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного 
аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/12184-23052017-1

Рубіжанський міський суд Луганської області (93000, 
м. Рубіжне, вул. Миру, 34) розглядає цивільну справу  
№ 425/3804/16-ц за позовом Дем’янович Анжеліки Ан-
дріївни до Олійникова Віталія Олександровича (вул. Кри-
лова, буд.13, смт Куп’янськ-Вузловий, Куп’янський ра-
йон, Харківська область) про стягнення аліментів на 
утримання неповнолітньої дитини. Відповідач виклика-
ється у судове засідання, призначене на 17.05.2017 р. о 
08-00 годині, у приміщення Рубіжанського міського су-
ду, зал судових засідань № 5 для розгляду вказаної спра-
ви по суті. Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неявки у судове 
засідання відповідач повинен повідомити суд про причи-
ни неявки, інакше справа буде розглянута за його відсут-
ності з постановленням заочного рішення. З опубліку-
ванням оголошення, відповідач Олійников Віталій Олек-
сандрович вважається повідомленим про час та місце 
розгляду справи.

Суддя Москаленко В. В.

16 травня 2017 року на Аграрній біржі відбудеться за-
гальний аукціон з продажу необробленої деревини лісо-
господарських підприємств Луганського та Донецько-
го обласних управлінь лісового та мисливського госпо-
дарств (ресурс ІІІ-го кварталу 2017 року).

Сесія з продажу деревини (всі сортименти) відбудеть-
ся 16 травня о 10:00. Відомості про обсяги запропонова-
ної для продажу необробленої деревини, її породи, про-
давців, якісні характеристики, кількість та розміри лотів, 
початковий рівень ціни лота, крок аукціону, умови по-
ставки, строки поставки, кінцевий термін прийняття за-
явок на участь в аукціоні, розмір та термін перерахунку 
гарантійного внеску, а також інші умови проведення аук-
ціону можна отримати на сторінці Аграрної біржі в ме-
режі Інтернет — agrex.gov.ua або за адресою: 04073, м. 
Київ, вул. Копилівська, 67, корп. 5, будівля Аграрної бір-
жі, тел. (044)468-69-27, e-mail: wood@agrex.gov.ua. При-
йом заявок на аукціон завершується 15 травня 2017 ро-
ку о 10:00 год.

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 1 березня 2017 р. № 252-р 
Київ

Про затвердження проекту  
«Будівництво обходу  

м. Полтава від км 333 + 800 автомобільної 
дороги державного значення М-03 Київ – 

Харків – Довжанський до км  
4 + 144 автомобільної дороги державного 

значення М-22 Полтава – Олександрія 
при реконструкції автомобільної дороги 

державного значення М-03 Київ – Харків – 
Довжанський на ділянці км 333 + 800 –  

км 347 + 200, Полтавська область»
1. Затвердити поданий Державним агентством автомобільних доріг проект 

«Будівництво обходу м. Полтава від км 333 + 800 автомобільної дороги дер-
жавного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський до км 4 + 144 автомобіль-
ної дороги державного значення М-22 Полтава – Олександрія при реконструк-
ції автомобільної дороги державного значення М-03 Київ – Харків – Довжан-
ський на ділянці км 333 + 800 – км 347 + 200, Полтавська область», розробле-
ний державним підприємством «Укрдіпродор» та рекомендований до затвер-
дження державним підприємством «Укрдержбудекспертиза» Міністерства ре-

гіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, з 
такими техніко-економічними показниками:

класифікація автомобільної дороги  
загального користування 

– державна

категорія дороги – I-б
вид будівництва – нове будівництво
перспективна інтенсивність руху,  
приведених одиниць на добу

– 29320

довжина ділянки, кілометрів – 4,3
мінімальний радіус у плані, метрів – 1200
максимальний поздовжній ухил, відсотків – 30
мінімальні радіуси вертикальних кривих, ме-
трів:

опуклих – 25000
увігнутих – 7000

ширина земляного полотна, метрів – 28,5 – 28,8
ширина проїзної частини, метрів – 2 x 7,5
верхній шар покриття – щебенево-мастиковий 

асфальтобетон (ЩМА-20) 
на бітумі БМП 60/90-52  
з додаванням  
поверхнево-активних  
речовин  

транспортні розв’язки на двох рівнях, штук – 1
глухі пересічення, штук – 1
шляхопровід на автомобільній дорозі /М-03/ 
– Мильці, метрів: 

довжина – 72
габарит – Г–9 + 2 x 0,75

естакада через яр, метрів:
довжина – 520
габарит – 2 (Г–10,5 + 2 x 0,75)

шляхопровід транспортної розв’язки на км  
4 + 711,67, метрів:

довжина – 73,1
габарит – 2 (Г–14,25 + 0,75)

залізобетонні труби діаметром 1,5 м, штук – 3
очисні споруди, штук – 4
загальна кошторисна вартість будівництва у 
поточних цінах станом на 24 жовтня 2016 р., 
тис. гривень

– 1 193 629,758

у тому числі:
будівельних робіт – 938 837,691
устатковання – 334,446
інші витрати – 254 457,621
зворотні суми – 323,497

із загальної кошторисної вартості:
виконано станом на 24 жовтня 2016 р.,  
тис. гривень

– 513,81

у тому числі:
інші витрати (проектно-вишукувальні  

роботи) 
– 513,81

тривалість будівництва, місяців – 45.

2. Міністерству інфраструктури невідкладно забезпечити проведення в уста-
новленому порядку державної екологічної експертизи щодо об’єкта, передба-
ченого пунктом 1 цього розпорядження. 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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оголошення

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

Втрачені паспорт громадянина України 
серія СО номер 562401, 

виданий 19.04.2001 р. а також 
закордонний паспорт серія FA 

номер 135704, виданий 11.03.2015 року 
на ім’я Попова Олексія Олександровича, 

вважати недійсними.

Білокуракинський районний суд Луганської 
області повідомляє, що 23 грудня 2016 року 
розглянуто цивільну справу № 409/2683/16-ц за 
позовом ТОВ «Порше Мобіліті» до Крота Дми-
тра Олександровича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором та винесено за-
очне рішення про задоволення позову в повно-
му обсязі.

Суддя Третяк О. Г.

Суднові реєстраційні документи 

на судно з бортовим реєстраційним 

номером «УКА-529-К» судновласник 

Воловик В. В., 

вважати недійсними.

Білокуракинський районний суд Луганської 
області повідомляє, що 29 грудня 2016 року 
розглянуто цивільну справу № 409/2672/16-ц 
за позовом ТОВ «Порше Мобіліті» до Іванчен-
ка Олександра Анатолійовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором та вине-
сено заочне рішення про задоволення позову в 
повному обсязі. 

Суддя Третяк О. Г.

Втрачені реєстраційні документи 
на сільськогосподарську техніку, 

що належить 
ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль», а саме:

свідоцтво про реєстрацію: ЕА№056870 
від 30.08.2013 р., 

вважати недійсними.

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

мляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевсько-
го,17 в залі судових засідань №13, 10.05.2017 року о 
14.20 годині відбудеться підготовче судове засідання 
в кримінальному провадженні по обвинуваченню По-
повича Сергія Геннадійовича у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст.111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений 
Попович Сергій Геннадійович, 20.08.1974 р. н., який 
зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, 
м. Євпаторія, пр. Перемоги, 55а, кв. 71.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі не-
можливості з’явитися до суду, просимо повідоми-
ти про причини неможливості прибуття в судове за-
сідання. Справа розглядатиметься колегією суддів 
у складі головуючого судді Іванченка Я. М., суддів 
Бар’яка А. С., Прокопчук А. В.

Ладижинський міський суд Вінницької області ви-
кликає громадянку Гурину Тетяну Петрівну для учас-
ті у судовому розгляді як заінтересовану особу у ци-
вільній справі за заявою Зейтуллаєва Рефата Заре-
диновича про розірвання шлюбу.

Справа буде розглядатися суддею І. О. Патраман-
ським у приміщенні Ладижинського міського суду 
Вінницької області за адресою: м. Ладижин, Вінниць-
ка область, вул. Енергетиків, 13, тел.((04343) 6-03-
66), 15.05.2017 року о 13 год. 00 хв.

У разі неявки заінтересованої особи у судове за-
сідання, справа буде розглядатися за її відсутності 
за наявними у справі доказами з постановленням рі-
шення.

Інформація щодо рішення адмінколегії  
Херсонського обласного територіального відділен-

ня Антимонопольного комітету України
До уваги

ПП «Южагротранс» (код ЄДРПОУ 30681713)  
та ПП «Баро плюс» (код ЄДРПОУ 38368322)

У зв’язку з тим, що Херсонське обласне територі-
альне відділення Антимонопольного комітету Укра-
їни не має можливості вручити ПП «Южагротранс» 
та ПП «Баро плюс» копію рішення адмінколегії Від-
ділення від 16.12.2015 № 110-р/к, повідомляємо, 
що текст цього рішення розміщений на офіційно-
му веб-сайті Антимонопольного комітету України 
(http://www/amc.gov.ua) в розділі «Територіальні від-
ділення /Херсонська область/ До уваги суб’єктів гос-
подарювання/Інформація щодо рішення у справах» 
(http://www.amc.gov.ua/amku/control/khe/uk/publish/
category/80114).

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає 
Паколова Ігоря Миколайовича, ІПН 2895715917, який про-
живає за адресою: вул. Інтернаціональна, буд. 1, кв. 45,  
м. Амвросіївка, Донецька область, у судове засідання по ци-
вільній справі №323/894/17-ц (2/323/381/17) за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Державний ощадний 
банк України» в особі філії - Донецьке обласне управління 
AT «Ощадбанк» до Паколова Ігоря Миколайовича про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 09-00 годині 12 трав-
ня 2017 року у приміщенні суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, під головуванням судді 
Смоковича Михайла Васильовича, кабінет № 9.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про час та місце розгляду справи та у 
випадку неявки до суду справу може бути розглянуто за йо-
го відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів (по-
становляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

Повідомления-повістка про виклик до суду 
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що 11.05.2017 року о 12.00 год. в приміщенні Ві-
нницького міського суду Вінницької області за адресою: 
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань 
№ 10 відбудеться судове засідання в кримінальному про-
вадженні № 42016020420000056 за обвинуваченням Ко-
гутенка Сергія Павловича у вчиненні злочинів, передба-
чених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Когу-
тенко Сергій Павлович, 12.11.1970 р.н., який зареєстро-
ваний та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, 
пр. Перемоги, 55 а, кв. 56.

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

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі  
головуючого судді Ковальчук Л. В., суддів Іванченка Я. М., 
Федчишина С. А.

Cвятошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Сокола Віктора Степанови-
ча, 18.10.1961 року народження, для розгляду кри-
мінального провадження, внесеного 11.11.2016 р. до 
ЄРДР за № 42016000000003326 відносно Сокола Ві-
ктора Степановича, обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та пові-
домляє, що підготовче судове засідання та розгляд 
клопотання про здійснення спеціального судового 
провадження відбудеться 10.05.2017 р. о 13-00 год. 
в приміщенні Святошинського районного суду міста 
Києва за адресою: 03148, м. Київ-148, вул. Якуба Ко-
ласа, 27-А. 

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 Ясельський A. M.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004 м. Добропілля Донецької області вул. Банкова (Ра-
дянська) буд. 39а) розглядає цивільну справу за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний 
банк України» в особі філії — Донецьке обласне управління 
AT «Ощадбанк» до Каргатан Наталі Володимирівни про стяг-
нення заборгованості. 

Відповідач: Каргатан Наталя Володимирівна, останнє ві-
доме місце реєстрації якого: Донецька область, м. Харцизьк, 
вул. Братів Осташків, буд. 14, викликається до суду як відпо-
відач по цивільній справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Державний ощадний банк України» в осо-
бі філії — Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до 
Каргатан Наталі Володимирівни про стягнення заборгова-
ності.

Судове засідання відбудеться 10 травня 2017 року о 09-00 
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. До-
бропілля, вул. Банкова (Радянська), 39А.

У разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено на 
підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя А. М. Левченко

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає 
Скубченка Геннадія Анатолійовича, ІПН 2608108037, який 
проживає за адресою: Донецька область, Амвросіївський ра-
йон, с. Ленінське, вул. Молодіжна, буд.17, у судове засідання 
по цивільній справі №323/905/17-ц (2/323/390/17) за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Державний ощад-
ний банк України» в особі філії — Донецьке обласне управ-
ління AT «Ощадбанк» до Скубченка Геннадія Анатолійовича 
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 09-30 годині 12 трав-
ня 2017 року у приміщенні суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Оріхів, вул. Травнева,23, під головуванням судді 
Смоковича Михайла Васильовича, кабінет № 9.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про час та місце розгляду справи та у 
випадку неявки до суду справу може бути розглянуто за йо-
го відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів (по-
становляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Нахлупіна Віталія Германовича, 
19.04.1966 року народження, для розгляду криміналь-
ного провадження, внесеного 22.08.2016 р. до ЄРДР за 
№ 42016010000000184 відносно Нахлупіна Віталія Гер-
мановича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що підго-
товче судове засідання та розгляд клопотання про здій-
снення спеціального судового провадження відбудеться 
10.05.2017 р. о 13.30 год. в приміщенні Святошинсько-
го районного суду міста Києва за адресою: 03148, м. Ки-
їв-148, вул. Якуба Коласа, 27-А.

Суддя Святошинського районного суду м. Києва 
Ясельський A. M.

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.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що 11.05.2017 року о 14.30 год. в приміщенні Він-
ницького міського суду Вінницької області за адресою: 
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 в залі судових засі-
дань № 10 відбудеться судове засідання в кримінально-
му провадженні № 42016020420000019 за обвинувачен-
ням Задорожного Миколи Михайловича у вчиненні зло-
чинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений За-
дорожний Микола Михайлович, 06.10.1970 р.н., який за-
реєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Фео-
досія, вул. Федька, 38.

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

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючого судді Ковальчук Л. В., суддів Іванченка Я. М., 
Старинщук О. В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Шепелева Олександра Олександрови-
ча, що обвинувачується у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 3 ст. 27 п. 6, 11, 12, ч. 2 ст. 115 КК Укра-
їни у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
12 травня 2017 року об 11.00 годині, в приміщенні 
Оболонського районного суду м. Києва, за адресою:  
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, кабінет № 9.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України. 

Суддя О. В. Жежера

Виноградівський районний суд Закарпатської об-
ласті по цивільній справі за позовом Фабіян Наталії 
Іванівни до Шинкарьова Андрія Валерійовича, третя 
особа яка не заявляє самостійних вимог Орган опі-
ки та піклування Виноградівської районної держав-
ної адміністрації про стягнення аліментів на утриман-
ня дитини, позбавлення батьківських прав, викликає 
Шинкарьова Андрія Валерійовича, 15.05.1983 ро-
ку народження (останнє відоме зареєстроване міс-
це проживання: Закарпатська область, м. Виногра-
дів, вул. Тюльпанів, 1/10) як відповідача, в судове за-
сідання, яке відбудеться 10.05.2017 року о 10-00 го-
дині в приміщенні Виноградівського районного суду 
за адресою: 90300, Закарпатська обл., м. Виноградів, 
вул. Тюльпанів, 24.

В разі неявки на вказане судове засідання, суд 
розглядатиме справу без участі відповідача на під-
ставі ст.ст. 169, 224 ЦПК України.

Суддя А. В. Кашуба

Новозаводський районний суд м. Чернігова повідомляє, 
що розгляд справи за позовом Мігачова Валерія Валерійови-
ча до Сергійчик Ольги Валеріївни, Євтушенко Ірини Валері-
ївни, третя особа на стороні відповідача: Друга Чернігівська 
нотаріальна контора про визнання права власності за набу-
дованою давністю на 1/4 частину житлового будинку відкла-
дено на 13 липня 2017 року на 12 годину 00 хвилин.

Справа буде слухатись в приміщенні суду за адресою:  
м. Чернігів, вул. Мстиславська, 17 під головуванням судді 
Цибенко І. В. (каб. 15).

Для участі у справі як відповідач викликається Євтушенко 
Ірина Валеріївна (останнє відоме місце проживання: вул. Пе-
ремоги, буд. 29, м. Чернігів, Чернігівська область).

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголо-
шення про виклик відповідач вважається повідомленим про 
час та місце розгляду справи, тому у випадку відсутності ві-
домостей про причини неявки Євтушенко Ірини Валеріївни, 
повідомленої належним чином або причину неявки буде ви-
знано судом неповажною суд вирішить справу на підставі 
наявних у ній даних чи доказів.

Hoвозаводський районний суд м. Чернігова по-
відомляє, що відкритий розгляд справи за позовом 
Авраменко Валентина Миколайовича до Плотніцько-
го Юрія Аркадійовича про стягнення коштів, відкла-
дено на 22 травня 2017 року на 10 год. 30 хв. під го-
ловуванням судді Деркач О. Г., в приміщенні суду за 
адресою: м. Чернігів, вул. Мстиславська, 17, каб. 15. 
Для участі в справі як відповідач викликається Плот-
ніцький Юрій Аркадійович, 18.04.1977 року наро-
дження (місце знаходження: м. Чернігів, вул. Кирпо-
носа, 14/2).

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням 
оголошення про виклик відповідача, останній вважа-
ється повідомленим про час та місце розгляду спра-
ви, тому у випадку відсутності відомостей про причи-
ни неявки до суду Плотніцького Юрія Аркадійовича, 
суд вирішить справу на підставі наявних у ній даних 
чи доказів (постановляє судове рішення).

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, 11 травня 2017 ро-
ку о 09.30 год. відбудеться підготовче судове засі-
дання у кримінальному провадженні за обвинувачен-
ням Коровіна Романа Анатолійовича, 05 червня 1978 
року народження, у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвину-
вачення: обвинувачений Коровін Роман Анатолійо-
вич та захисник Варчук Анатолій Борисович.

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

Справу розглядає колегія суддів у складі голо-
вуючого судді Каленяка Р. А., суддів Бар’яка А. С.,  
Гриневича B. C.

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

провадження 
Обвинувачений Гудко Володимир Ігорович, 

03.01.1991 року народження, зареєстрований: 
Одеська область, м. Чорноморськ, смт Олександрів-
ка, вул. Перемоги, буд. 91, кв. 202, відповідно до ви-
мог ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судо-
ве засідання, що відбудеться 10 травня 2017 року о 
16 годині 30 хвилин до зали судових засідань № 107 
Приморського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому 
засіданні як обвинувачений.

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

Суддя Пислар В. П.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, 
м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова, 39А) розгля-
дає цивільну справу № 227/893/17 за позовом ПАТ «Державний 
Ощадний банк України» в особі філії Донецьке обласне управлін-
ня AT «Ощадбанк» до Василенко Крістіни Іванівни та Василенка 
Сергія Олександровича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Відповідачі:
Василенко Крістіна Іванівна, 08.03.1985 р.н., місце реєстрації: 

86700, Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Ватутіна, буд. 84;
Василенко Сергій Олександрович, 13.05.1980 р.н., місце реє-

страції: 86700, Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Ватутіна, буд. 84;
викликаються на 12 травня 2017 року на 13.00 годину до До-

бропільського міськрайонного суду, кабінет № 7, для участі у 
розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропонується на-
дати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наяв-
ні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідачів, не-
обхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута у їх відсутність на підставі наявних у ній даних чи до-
казів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Тимофєєва Г. Л.

Приазовський районний суд Запорізької області викликає як 
відповідача Наумочкіна Петра Пантелійовича, 22 червня 1956 р.н, 
останнє відоме місце проживання якого: Донецька область, Но-
воазовський район, с. Козацьке, вул. Молодіжна, 79, у судове за-
сідання по цивільній справі № 325/515/17 за позовом Публічно-
го акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» 
до Наумочкіна Петра Пантелійовича про стягнення заборгованос-
ті, яке призначене на 17 травня 2017 року о 09 годині 00 хвилин 
і відбудеться в приміщенні Приазовського районного суду За-
порізької області за адресою: вул. Пушкіна, 5, смт Приазовське, 
Приазовського району, Запорізької області.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважа-
ється повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неяв-
ки до суду справа може бути розглянута за відсутності відповіда-
ча на підставі наявних у ній доказів. Відповідач зобов’язаний по-
відомляти про зміну свого місця проживання (перебування), або 
місцезнаходження під час провадження справи, а також про при-
чини неявки в судове засідання. У разі неповідомлення суду про 
причини неявки вважається, що відповідач не з’явився в судове 
засідання без поважних причин.

Суддя Пантилус О. П.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова, 
39А) розглядає цивільну справу № 227/921/17 за позовом 
ПАТ «Державний Ощадний банк України» в особі філії Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Торяник Катери-
ни Миколаївни про стягнення заборгованості за договором.

Відповідач:
Торяник Катерина Миколаївна, 18.02.1992 р.н., місце ре-

єстрації: 86782, Донецька область, м. Харцизьк, смт Гірне, 
вул. Курова, буд.11, кв. 2; викликається на 11 травня 2017 
року на 09.00 годину до Добропільського міськрайонного 
суду, кабінет № 7, для участі у розгляді справи. До розгля-
ду цивільної справи пропонується надати суду письмові по-
яснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

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

Суддя Тимофєєва Г. Л.

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, 11 травня 2017 року о 10.30 
год. відбудеться підготовче судове засідання у кримі-
нальному провадженні за обвинуваченням Ковальчука 
Андрія Сергійовича, 28 квітня 1978 року народження, у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 
1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинува-
чення: обвинувачений Ковальчук Андрій Сергійович та 
захисник Таранов Микола Миколайович.

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 Іванченка Я. М., Короля О. П.

Вугледарський міський суд Донецької області (85670, м. Вугледар, вул. 
Трифонова, 22) розглядає цивільну справу за позовом Попсуй Галини Ге-
оргіївни до Кургей Максима Леонідовича, третя особа: Об’єднання співвлас-
ників багатоквартирного будинку «Топаз-Вугледар» про визнання особи та-
кою, що втратила право користування житловим приміщенням. Відповідач 
по справі: Кургей Максим Леонідович, 09.10.1990 року народження. Справу 
призначено до розгляду на 10-15 годин 08.05.2017 року. Відповідачеві про-
понується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута у його відсутність.

Суддя Луньова О. Г.

У якості заінтересованих осіб:
ТОВ «ПРИЗМА БЕТА», ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», КОМПАНІЮ «СТОКМАН ІНТЕРХОЛД С.А.», (STOCKMAN INTERHOLD S.A.), КОМПАНІЮ  «АРРІКАНО РІАЛ ЕСТЕЙТ ПІ 

ЕЛ СІ» (ARRІCANO REAL ESTATE PLC), КОМПАНІЮ «ФІЛГЕЙТ КРЕДИТ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД» (FІLGATE CREDIT ENTERPRISES LIMITED), КОМПАНІЮ «АССОФІТ 
ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (ASSOFІT HOLDINGS LIMITED), КОМПАНІЮ «ДРЕГОН-ЮКРЕЙНІАН ПРОПЕРТІЗ & ДЕВЕЛОПМЕНТ ПІ ЕЛ СІ» (DRAGON-UKRAINIAN PROPERTІES & 
DEVELOPMENT PLC), ТОВ «СТІЛФ», XІЛАРА ТЕДЕРА, ТОМАША ФІАЛУ, АДАМОВСЬКОГО А. Г., АДАМОВСЬКОГО Д. А., МЕРКУЛОВА М. В., ДОНСЬКОГО С. А.

Печерський районний суд м. Києва викликає вас у судове засідання як заінтересованих осіб у провадженні за скаргою № 757/21278/17-к за скаргою арбітраж-
ного керуючого розпорядника майна Приватного акціонерного товариства «Дніпровська пристань» Куделі Марії Олександрівни на постанову заступника начальни-
ка п’ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної про-
куратури України радника юстиції Чернобаєва Станіслава Ігоровича від 30.03.2017 року про закриття кримінального провадження № 42016100000000022 яке відбу-
деться о 09.00 год. 04 травня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42а, каб. 11, слідчий суддя Білоцерківець О. А.
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Обвинувачена Колесникова Ганна Геннадіївна, 08.01.1988 
року народження, останнє відоме місце проживання: Доне-
цька область, м. Торез (нині м. Чистякове), вул. Ризька, 16, 
кв.25, викликається до Приазовського районного суду Запо-
різької області (за адресою: Запорізька область, Приазов-
ський район, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, тел.(06133) 
23813), для участі в підготовчому судовому засіданні на 10 
годину 00 хвилин 31 травня 2017 року, у кримінальному про-
вадженні №22014050000000451 щодо обвинувачення Ко-
лесникової Г. Г. у вчиненні кримінального правопорушення 
— злочину, передбаченого ч. 1 ст.258-3 КК України. Справа 
розглядатиметься у складі колегії суддів: головуючого судді 
Пантилус О. П., суддів Васильцової Г. А., Діденко Є. В. Участь 
обвинуваченого в судовому засіданні є обов’язковою. На-
слідками неприбуття обвинуваченого за викликом без по-
важних причин або неповідомлення про причини неприбут-
тя, згідно ст.ст. 139, 323 КПК України, є накладення грошо-
вого стягнення, примусовий привід, а також здійснення спе-
ціального судового провадження у відсутності обвинуваче-
ного. З моменту опублікування повістки про виклик у газеті 
«Урядовий кур’єр» обвинувачений вважається належним чи-
ном ознайомлений з її змістом.

Відповідно до ст.323 КПК України, обвинувачена Колес-
никова Г. Г. у наведеному вище кримінальному проваджен-
ні повідомляється про те, що 18 квітня 2017 року Приазов-
ським районним судом Запорізької області постановлена 
ухвала № 1-кп/325/25/2017 (310/7622/16-к) про здійснення 
спеціального судового провадження та копія ухвали надісла-
на захиснику Поліщуку О. А.

Рязанов Олександр Вікторович, останнє відоме міс-
це проживання: Дніпропетровська область, м. Покров, 
вул. Л. Чайкіної, буд. 16, кв. 36, викликається до Ор-
джонікідзевського міського суду Дніпропетровської об-
ласті, як відповідач по цивільній справі №№ 184/442/17, 
2/184/210/17 (суддя Гукова P. M.) за позовом Рязанової 
Каріни Олександрівни до Рязанова Олександра Вікторо-
вича про стягнення аліментів на час навчання. Судове 
засідання відбудеться о 10 годині 00 хвилин 11 травня 
2017 року в приміщенні суду за адресою: Дніпропетров-
ська область, м. Покров (Орджонікідзе), вул. Торгова, 37. 
У разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено 
на підставі наявних у ній даних та доказів.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносо-
ва, №157) розглядає цивільну справу №233/471/17 за позо-
вом ПАТ «Універсал Банк» до Шевченка Ю. А. про стягнен-
ня заборгованості.

Відповідач у справі — Шевченко Юрій Анатолійович, 
22.12.1981 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька 
область, м. Макіївка-9, вул. Тухачевського, 2/42. Відповідач 
викликається до суду на 09 год. 45 хв. 18 травня 2017 року 
(корп. №2, каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу Шевченку Ю. А. пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У разі неприбуття відпо-
відач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя О. В. Каліуш

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (суддя О. О. Наумик) викликає в судове засі-
дання, яке відбудеться 23 травня 2017 року о 08-30 
год. за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 
157, корп.2, каб.19, у справі за позовом ТОВ «Кре-
дитні ініціативи», як відповідача:

— Косінову Ольгу Сергіївну, 25.01.1961 р.н., 
останнє місце проживання: 86104, Донецька область,  
м. Макіївка, пос. Крупиной, вул. Черепанових, 158/12.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази на їх підтвердження.

У разі неявки відповідача у судове засідання спра-
ва, згідно з вимогам ЦПК України, може бути розгля-
нута за його відсутності.

Фастівський міськрайонний суд Київської облас-
ті викликає в судове засідання Навроцьку (Омельчен-
ко) Марію Андріївну як відповідача по цивільній спра-
ві №2/381/648/17, 381/1125/17 за позовом Навроцького 
Дмитра Васильовича до Навроцької (Омельченко) Марії 
Андріївни, третя особа: Орган опіки та піклування викон-
кому Фастівської міської ради про позбавлення батьків-
ських прав.

Справа до розгляду в судовому засіданні призначена 
на 22 травня 2017 року. на 12 год. 30 хв., за адресою: Ки-
ївська область, м. Фастів, вул. І. Ступака, 25, каб. 18. Яв-
ка відповідача в судове засідання обов’язкова. 

Головуючий суддя Ковалевська Л. М.

В провадженні Бердянського міськрайонного су-
ду Запорізької області знаходиться обвинувальний 
акт у кримінальному провадженні відносно Мамана-
зарова Ігоря Алімовича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Як обвинувачений викликається Маманазаров Ігор 
Алімович, 22.05.1964 р.н., в підготовче судове засі-
дання, яке призначено на 13 год. 00 хв. 29 травня 
2017 року та відбудеться в приміщенні Бердянсько-
го міськрайонного суду Запорізької області за адре-
сою: вул. Консульська, 64, м. Бердянськ, Запорізь-
ка область. 

Суддя Морока C. M.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносо-
ва, №157) розглядає цивільну справу №233/597/17 за позо-
вом ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» до Алек-
сандрова І. О. про звернення стягнення на предмет іпоте-
ки. Відповідач у справі — Александров Ігор Олександрович, 
19.07.1979 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька 
область, м. Макіївка, вул. Дунаєвського, 1. Відповідач викли-
кається до суду на 11 год. 00 хв. 18 травня 2017 року (корп. 
№2, каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу Александрову І. О. пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У разі неприбуття від-
повідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя О. В. Каліуш

Мироненко Сергій Григорович, остання відома 
адреса проживання: Київська обл., м. Бровари, вул. 
Незалежності, буд. 3, кв. 45 викликається до Бровар-
ського міськрайонного суду Київської області як від-
повідач по цивільній справі № 361/8977/2015-ц за по-
зовом Броварської  місцевої прокуратури Київської 
області в інтересах держави в особі Київської облас-
ної державної адміністрації, ритуальної служби СКП 
«Спеціалізований комбінат підприємств комуналь-
но-побутового обслуговування» до головного управ-
ління Держгеокадастру у Київській області, Слобод-
ської Б. Б. й Мироненка С. Г., третя особа: Головне 
територіальне управління юстиції у Київській облас-
ті, про визнання недійсним та скасування наказу, рі-
шень про реєстрацію прав та їх обтяжень й витребу-
вання майна із чужого незаконного володіння.

Судовий розгляд справи відбудеться 15 травня 
2017 року о 09 год. 00 хв.; 16 травня 2017 року о 14 
год. 30 хв.; 08 червня 2017 року о 09 год. 00 хв.; 13 
червня 2017 року о 09 год. 00 хв.; 20 червня 2017ро-
ку о 09 год. 00 хв.

Явка до суду обов’язкова. Адреса суду: 07400, Ки-
ївська обл., м. Бровари, вул. Грушевського, 2, кабі-
нет (зал с/з) № 217.

Суддя В. О. Василишин

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає від-
повідача Жаркову Тетяну Юріївну по цивільній справі  
№ 592/1905/17, провадження 2/592/869/17 в судове засі-
дання для розгляду цивільної справи за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства акціонерного банку «Ук-
ргазбанк» до Жаркової Тетяни Юріївни про стягнення за-
боргованості по кредитному договору.

Розгляд справи відбудеться о 08.30 годині 22 травня 
2017 року, в приміщенні Ковпаківського райсуду м. Су-
ми, за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, зал су-
дового засідання № 7.

В разі неявки відповідача Жаркової Тетяни Юріївни, 
справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Л. М. Труханова

Печерський районний суд м. Києва викликає Лип-
ко Ігоря Васильовича як відповідача в судове засі-
дання у справі за позовом Опанасенка Вячеслава 
Олександровича до Липки Ігоря Васильовича про 
визнання особи такою, що втратила право користу-
вання житловим приміщенням, яке відбудеться 06 
червня 2017 року о 15-00 год. в приміщенні Печер-
ського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,  
вул. Хрещатик, 42-А, каб. 24, під головуванням суд-
ді 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.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004,  
м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39 «А») роз-
глядає позовну заяву ПАТ «Державний ощадний банк України» в осо-
бі філії — Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Трошило-
ва В. В., про стягнення заборгованості.

Відповідач Трошилов Валерій Вікторович, 16.02.1961 р.н., остан-
нє місце реєстрації: 86703, Донецька область, м. Харцизьк, пров. Ніко-
ленко, 2а/24, викликається на 16.05.2017 року о 09.40 год. до Добро-
пільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді 
справи. До розгляду цивільної справи пропонується надати суду пись-
мові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, необхід-
но повідомити суд про причини неявки, інакше справу буде розгляну-
то у його відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухва-
лено заочне рішення. 

Суддя Хоменко Д. Є.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в 
судове засідання, як обвинуваченого, Кравченко Ми-
колу Івановича, 17 05.1970 року народження, уро-
дженця с. Юрпіль Маньківського району Черкась-
кої області, українця, громадянина України, зареє-
строваного та проживаючого за адресою: Черкаська 
область, Маньківський район, с .Юрпіль, вул. Друж-
би, 19.

Судове засідання відбудеться 12 травня 2017 ро-
ку о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою:  
м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 229.

Суддя А. А. Чечот

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по справі  
№ 409/595/17 за позовом Артюшенко Наталії Миколаївни до 
Артюшенка Ігора Володимировича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 17.05.2017 року о 13-00 
год. (резервна дата на 31.05.2017 року о 13-00 год.) в залі 
суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. 
Шевченка, 2.

Викликається відповідач Артюшенко Ігор Володимиро-
вич, останнє відоме місце реєстрації: вул. Путепроводна, 
буд. 21, м. Луганськ.

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

Суддя Максименко О. Ю.

Київський районний суд м. Одеси викликає Кор-
неєва Олександра Сергійовича, Корнеєва Сергія Сер-
гійовича, Корнеєву Ірину Іванівну як відповідачів по 
справі №520/4520/17 за позовом Кунецького Ігоря 
Миколайовича до Корнеєва Олександра Сергійови-
ча, Корнеєва Сергія Сергійовича, Корнеєвої Ірини Іва-
нівни про припинення права користування житловим 
приміщенням та про зняття з реєстраційного обліку.

Судове засідання відбудеться 10.05.2017 р. о 09 
годині 00 хвилин у судді Луняченка В. О. в приміщен-
ні Київського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 222.

Суддею Бердянського міськрайонного суду  
Дністрян О. М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, б. 64, каб. № 410) 16 травня 2017 року о 
15 годині 00 хвилин буде розглядатись справа за по-
зовом Соломонової (Соловйової) Світлани Володи-
мирівни до Зіненко Дениса Леонідовича, третя осо-
ба: Орган опіки та піклування Виконавчого комітету 
Бердянської міської ради, про позбавлення батьків-
ських прав. Суд викликає як відповідача Зіненко Де-
ниса Леонідовича.

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

Вінницький міський суд Вінницької області ви-
кликає як відповідачів Мізраха Ігоря Анатолійовича, 
Ткачука Дмитра Володимировича у цивільній справі  
№ 127/26231/16-ц за позовом ТОВ «Кредитні ініціа-
тиви» до Бойдаченко Ж. В., Мізраха І. А., Ткачука Д. В. 
про стягнення заборгованості в судове засідання на 
15.05.2017 р. на 11.30 год., яке відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевсько-
го, 17, зал № 23. 

Суддя Венгрин О. О.

Оболонський районний суд м. Києва викликає як від-
повідача Постового Володимира Васильовича по цивіль-
ній справі № 2/756/2494/17 за позовом Постового Мико-
ли Васильовича до Постового Володимира Васильовича, 
Київської міської Ради, третя особа без самостійних ви-
мог на предмет спору: Головне територіальне управління 
юстиції у м. Києві про визнання права власності в поряд-
ку спадкування на квартиру, розгляд якої призначено на 
06.09.2017 р. о 15.00 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. № 18, 
суддя Васалатій К. А.

У разі неявки, справу буде розглянуто у відсутності 
відповідача.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004,  
м. Добропілля, Донецької області, вул. Радянська, буд. 39А) розглядає 
позовну заяву ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії 
Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Богданова Є. В., про 
стягнення заборгованості.

Відповідач Богданов Євген Вікторович, 12.03.1967 р.н., останнє міс-
це реєстрації: 86703, Донецька область, м. Харцизьк, вул. Краснозна-
менська, 166/21, викликається на 16.05.2017 року о 09.50 год. до До-
бропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді 
справи. До розгляду цивільної справи пропонується надати суду пись-
мові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, необхід-
но повідомити суд про причини неявки, інакше справу буде розгляну-
то у його відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухва-
лено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Оболонський районний суд м. Києва викликає 
Льовочкіна Павла Борисовича, останнє відоме місце 
проживання: вул. Вишгородська, 4а, кв. 85, м. Київ 
(вул. Автозаводська 4а, кв. 85) як відповідача по ци-
вільній справі за позовом Павлової В. Н. до Льовоч-
кіна П. Б., треті особи: Служба у справах дітей Обо-
лонської РДА, Служба у справах дітей Солом’янської 
РДА про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 20.06.2017 р. о 
15.00 год. в приміщенні Оболонського районного су-
ду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошен-
ка, 2-є, каб. 19.

Суддя А. В. Шевчук

Нововоронцовський районний суд Херсонської 
області повідомляє, що 21.03.2017 року було вине-
сено заочне рішення по цивільній справі № 660/60/17 
за позовом представника позивача Бурлая Дмитра 
Валерійовича, в інтересах позивача: Киянської Юлії 
Володимирівни до Онишкевич Юрія Миколайовича, 
Онішкевич Стефанії Іванівни, Демчишиної Васили-
ни Федорівни, Острижнюк Віталія Володимировича, 
Юст Марини Юріївни про визнання особи такою, що 
втратила право користування житловим приміщен-
ням та зняття з реєстраційного обліку, яким позовні 
вимоги задоволено.

Суддя О. В. Гончаренко

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Васильєва Миколу Олександровича, 1985 р.н., 
як обвинуваченого у кримінальному проваджен-
ні № 296/2803/16-к 1-кп/296/74/17 по обвинувачен-
ню у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1  
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням 
судді Аксьонова В. Є. в судове засідання, що відбу-
деться 17.05.2017 р. о 14 год. 30 хв. в приміщен-
ні Корольовського районного суду м. Житомира за 
адресою: м. Житомир, майдан Соборний 1, зал 2-К 
(к. 106).

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викли-
кає Флорінську Наталю Олексіївну в судове засідання як від-
повідача у справі № 319/329/17 за позовом ПАТ «Держав-
ний Ощадний банк України» в особі філії Донецьке облас-
не управління АТ «Ощадбанк» про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором, яке відбудеться о 12 год. 00 хв. 
15.05.2017 року в приміщенні суду за адресою: вул. Цен-
тральна, 26а, смт Більмак, Більмацький район, Запорізька 
область, 71001. Відповідачці пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У разі неявки відповіда-
чки у судове засідання, справа згідно з вимогами ЦПК Украї-
ни може бути розглянута за її відсутності. Відповідачка у ви-
падку неявки в судове засідання зобов’язана повідомити суд 
про причини неявки.

Суддя В. М. Ходько

Вільнянський районний суд Запорізької об-
ласті викликає Дем’янова Віталія Володимирови-
ча, 18.09.1980 року народження, в судове засідан-
ня по спеціальному кримінальному провадженню 
№ 1-кп/314/121/2017 (№ 314/8121/16-к) за обвину-
ваченням Дем’янова Віталія Володимировича у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, яке відбудеться 11 травня  2017 року об 11.00 
год. в залі Вільнянського районного суду Запо-
різької області, що розташований за адресою: За-
порізька область, м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 4.  
Головуючий суддя Кіяшко В. О., судді Беспалько Т. Д.,  
Галянчук Н. М.

В провадженні Бердянського міськрайонного су-
ду Запорізької області знаходиться обвинувальний 
акт у кримінальному провадженні відносно Рома-
нова Романа Олександровича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Як обвинувачений викликається Романов Роман 
Олександрович, 10.06.1976 р.н. в судове засідання, 
яке призначено на 10 год. 00 хв. 09 червня 2017 ро-
ку та відбудеться в приміщенні Бердянського місь-
крайонного суду за адресою: вул. Консульська, 64, 
м. Бердянськ, Запорізька область.

Суддя Морока С. М.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-
кає Вербовського Сергія Миколайовича (останнє ві-
доме місце проживання м. Чернівці, вул. Небесної 
сотні, 7/29) як відповідача в судове засідання по ци-
вільній справі за позовом Вербовської Альони Во-
лодимирівни до Вербовського С. М. про розірвання 
шлюбу о 9.45 годині 17 травня 2017 року за адресою: 
м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет № 19. 

У разі вашої неявки в судове засідання справу бу-
де розглянуто у Вашу відсутність.

Суддя Смотрицький В. Г.

Остапенко Дмитру Михайловичу, 11 січня 1971 року 
народження, останнє відоме місце реєстрації за адре-
сою: м. Київ, вул. Мілютенко, 18, кв. 12, необхідно 15 
травня 2017 року з’явитись на 09 год. 30 хв. до Дарниць-
кого районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ вул. 
Кошиця, 5-А, каб. 112 для участі у судовому засіданні 
по цивільній справі № 753/605/17 за позовом Остапен-
ко Оксани Володимирівни до Остапенка Дмитра Михай-
ловича про розірвання шлюбу, під головуванням судді 
Набудович І. О.

Наслідками неявки буде проведення з’ясування обста-
вин у справі на підставі доказів, про подання яких було 
заявлено під час судового засідання.

Барський районний суд Вінницької області пові-
домляє як відповідача Литвиненко Миколу Григоро-
вича, що судове засідання у цивільній справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Дель-
табанк» до Литвиненка Миколи Григоровича про 
стягнення заборгованості, відбудеться о 09.00 год. 
10.05.2017 р. У разі неявки у судове засідання від-
повідача справу буде вирішено на підставі наявних 
у ній доказів.

Суддя Питель О. В.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викли-
кає Булиндіна Юрія Геннадійовича в судове засідання як від-
повідача у справі № 319/410/17 за позовом ПАТ «Держав-
ний ощадний банк України» в особі філії Донецьке облас-
не управління АТ «Ощадбанк» про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором, яке відбудеться о 12 год. 20 хв. 
15.05.2017 року в приміщенні суду за адресою: вул. Цен-
тральна, 26а, смт Більмак, Більмацький район, Запорізька 
область, 71001. Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У разі неявки відповідача у 
судове засідання справа згідно з вимогами ЦПК України мо-
же бути розглянута за його відсутності. Відповідач у випад-
ку неявки в судове засідання зобов’язаний повідомити суд 
про причини неявки.

Суддя В. М. Ходько

Дзержинський районний суд м. Харкова викли-
кає Барінова Олександра Костянтиновича, Уварову 
Ларису Володимирівну, Барінову Ірину Олександрів-
ну за заявою Жернового В. І. про скасування заходів 
забезпечення позову по цивільній справі 2-167/11 у 
судове засідання на 10.05.2017 року об 11.30 год., 
та повідомляє, що у разі неявки в судове засідання 
справу буде розглянуто за наявних у матеріалах до-
казів. 

Суддя О. І. Шестак

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова ви-
кликає Гурєєва Володимира Миколайовича як відпо-
відача по цивільній справі за позовом ПФ «Галс» до 
Гурєєва Володимира Миколайовича про стягнення 
заборгованості, призначене на 27 червня 2017 року о 
12.00 годині, головуючий суддя Черняк В. Г. Судове 
засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: 
м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 7 (кабінет 16).

У разі неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута без участі відповідача.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 5 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +4  +9 +17  +22 Черкаська +4  +9 +17  +22
Житомирська +4  +9 +17  +22 Кіровоградська +4  +9 +17  +22
Чернігівська +3  +8 +16  +21 Полтавська +4  +9 +16  +21
Сумська +1  +6 +15  +20 Дніпропетровська +4  +9 +16  +21
Закарпатська +7  +12 +17  +22 Одеська +8  +13 +19  +24
Рівненська +4  +9 +17  +22 Миколаївська +8  +13 +19  +24
Львівська +5  +10 +15  +20 Херсонська +8  +13 +18  +23
Івано-Франківська +4  +9 +15  +20 Запорізька +8  +13 +17  +22
Волинська +4  +9 +16  +21 Харківська +4  +9 +17  +22
Хмельницька +4  +9 +17  +22 Донецька +8  +13 +16  +21
Чернівецька +5  +10 +15  +20 Луганська +4  +9 +15  +20
Тернопільська +4  +9 +16  +21 Крим +8  +13 +18  +23
Вінницька +4  +9 +18  +23 Київ +6  +8 +19  +21

Укргiдрометцентр

На Хмельниччині 
інвестують  
у чистоту  

Марія ЛАГІДНА  
для «Урядового кур’єра»

ГРОМАДОЮ ЛЕГШЕ. Щойно  весняне сонечко перемо-
гло цьогорічні квітневі холоди, не лише в садибах подолян, 
а й у  громадському просторі  з новою силою заквітували 
тюльпани. Тисячу добірних цибулинок, сотні саджанців де-
рев і кущів комунальники та місцеві активісти  посадили 
на клумбах, у скверах і парках. 

Кошти на їхнє придбання торік передбачила одна з най-
більших на Хмельниччині  Дунаєвецька  територіальна 
громада, в яку для спільного господарювання об’єдналося  
понад півсотні  населених пунктів. 

Здавалося б, фінанси, що надійшли сюди  в результа-
ті децентралізації, можна було  використати на нагальні-
ші  справи. Та порадившись із людьми, тутешня влада ви-
рішила, що не зайве  будівництво нового життя, орієнто-
ваного на добробут і розвиток,  розпочати саме з приби-
рання сміття, яке накопичувалося десятиліттями й істот-
но спотворює інвестиційну привабливість  цього економіч-
но розвиненого та привабливого для туристів і мандрівни-
ків краю.

Отож створили ще одне комунальне підприємство, яке 
назвали символічно: «Благоустрій Дунаєвеччини». За ко-
шти державної субвенції придбали сучасну техніку: трак-
тори, вантажні автомобілі, навантажувачі. Щоб розібра-
ти стихійні звалища непотребу, започаткували сміттєроз-
дільну лінію. Затим приступили до ремонту доріг (щоправ-
да,  в цьому громаді допомогли  місцеві підприємці), об-
лаштували  автобусні зупинки, розчистили  та обладна-
ли колективні криниці, навели лад на цвинтарях, віднови-
ли пам’ятні знаки. Ці та інші роботи місцеві комунальники  
продовжують і нині. 

Певна річ,  за зробленим відчувається  впевнена рука 
лідера, у цьому разі жіноча. Голові об’єднаної громади Ві-
лені Заяць ініціативності та наполегливості не позичати. 
Нещодавно вона  отримала ще й диплом «Академії лідер-
ства» — унікального тренінгу, який упродовж кількох років 
здійснює  у нас Програма Ради Європи «Децентралізація і 
територіальна консолідація в Україні».

Тепер подолянам не соромно запрошувати до себе гос-
тей, зокрема і на вже традиційний етнофестиваль «По-
дільська підкова».

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

Понад сотню літ Холод-
ний Яр виховує, гартує, 

надихає кращих синів Укра-
їни. Герої нинішньої війни 
на сході держави — яскра-
вий приклад самовідданості 
й високого патріотизму, ви-
токи якого також тут. Тисячі 
людей з усіх куточків Украї-
ни минулими вихідними вже 
традиційно зібрав Фестиваль 
нескореної нації, який прохо-
дить у двох областях — Чер-
каській та Кіровоградській, 
де й розкинулося відоме лі-
сове урочище. 

Нові часи кличуть свідо-
мих українців до дії. Числен-
ні заходи, що їх організували 
ентузіасти за участю місце-
вої влади, вони присвятили 
100-річчю Української рево-
люції 1917—1921 років та 
століттю Вільного козацтва. 

«Поколінням холодноярців 
вдалося не просто змінити іс-
торію, — зазначив під час 

урочистого відкриття заходу 
голова Черкаського осеред-
ку Національного корпусу 
Дмитро Кухарчук. — Це по-
коління, яке не мало переду-
мов для формування зброй-
них сил, не мало підтримки 
світової спільноти (хоч мало 
шалену підтримку україн-
ської спільноти), це поколін-
ня створило не просто рес-
публіку, яка проіснувала до 
1922 року, а зробило голо-
вне: зберегло архетипи укра-
їнської культури, без чого ми 
були б частиною якоїсь імпе-
рії».

Почавшись у селі Розумів-
ка біля Кропивницького від-
криттям пам’ятника україн-
ському військовому діячеві 
й письменникові Юрієві Гор-
ліс-Горському, який уперше 
розповів про подвиги холод-
ноярських героїв та визволь-
ні змагання 1920-х років, 
учасники фестивалю виру-
шили на Черкащину. У Золо-
тоноші, Медведівці, Івківцях, 
Мельниках та інших містеч-

ках і селах області відбули-
ся найрізноманітніші заходи: 
виставки картин, відкриття 
пам’ятників, музичні та кіно-
фестивалі, освячення зброї, 
дитячий турнір із шабельно-
го бою, показові виступи шкіл 
бойових мистецтв і багато ін-
шого. 

У селі Медведівка до 
пам’ятника уродженцеві 
краю Максимові Залізняку 
поклали квіти. Там відбулося 
відкриття пам’ятного знака 
«Слава Україні! Україні Сла-
ва!» Сотні людей зібрав ме-
моріальний мітинг на славу 
козакам і старшинам полку 
гайдамаків Холодного Яру. 
А на цвинтарі гості віддали 
почесті головному отамано-
ві Холодного Яру Василеві 
Чучупаці та козакам-холод-
ноярцям, похованим у брат-
ській могилі, вшанували мо-
гилу гайдамацького ватажка 
XVII ст. Гната Голого. 

Ще однією родзинкою 
вшанувань стала рекон-
струкція бою від доброволь-

чого батальйону «Карпатська 
Січ», а також екскурсія про-
світницько-розважальним 
комплексом «Зерноленд».

У селі Івківці на Семидубо-
вій горі, де, згідно з легендою, 
поховано гетьмана Украї-
ни Богдана Хмельницько-
го, відбувся мітинг, а в його 
околицях — військово-спор-
тивна гра. Азартним видав-
ся дитячий турнір зі стріль-
би з пневматичних рушниць 
та страйкбольних автоматів. 
Увечері в Медведівці лунали 
вояцькі пісні, відбулася пре-
зентація книжки «Чорні пе-
ремагають. Спогади про пра-
дідів 72-ї бригади». Працюва-
ла польова кухня та ярмарок 
народних умільців.

Кожен охочий зміг напи-
тися з криниці Василя Чучу-
паки, яку напередодні освя-
тили представники духо-
венства на чолі з митропо-
литом Черкаським та Чиги-
ринським Іоанном. «Ця во-
да Холодного Яру з крини-
ці Василя Чучупаки, — ска-
зав владика, — кожному на-
гадуватиме, що ми п’ємо з то-
го єдиного джерела, яке по-
винно об’єднувати всіх укра-
їнців задля однієї мети: роз-
будови вільної єдиної дер-
жави. Щоб ми перестали 
роз’єднуватися, а навчили-
ся об’єднуватися, й не лише 
тоді, коли ворог уже вступив 
на нашу землю. Пам’ять ко-
заків, Василя Чучупаки — 
у цій молитві. Кожен, хто пи-
тиме воду, згадуватиме про 
славу, честь і благословення 
Боже, яке є у нашому козаць-
кому роді». 

А жива вода Холодно-
го Яру й справді додає сил, 
енергії, впевненості в  за-
втрашньому дні. 

Живе джерело  
Холодного Яру

НЕПОДІЛЬНЕ. Тисячі людей з усіх 
куточків України традиційно зібрав 

Фестиваль нескореної нації
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Чергове паломництво до Холодного Яру  — з нагоди 100-річчя Української революції та століття Вільного козацтва 

У 1919—1921 роках  гасло українських патріотів звучало саме так, як викарбувано на 
пам’ятному знакові: «Слава Україні! — Україні Слава!»
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