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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 1 липня 2016 року
USD 2482.8412   EUR 2756.4503      RUB 3.8688     /    AU 327921.25      AG 4558.50      PT 247539.27     PD 144501.36

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

Видатний український
режисер і актор Іван
Миколайчук — натхненник
поетичного кіно, якого більше
не існує у світі 

ЦИФРА ДНЯ

Нацполіція поступово
набуває досвіду

НАЦБЕЗПЕКА. До кінця року групи реагування патрульної по-
ліції запрацюють на всій території України. Про це заявив Прези-
дент Петро Порошенко під час заходів з нагоди відзначення в
Києві 95-ї річниці створення Національної академії внутрішніх
справ. За його словами, в Україні створюють єдиний універсаль-
ний підрозділ поліції особливого призначення КОРД (корпус опе-
ративно-раптової дії). «Найкращі іноземні інструктори за
передовими світовими методиками здійснюють підготовку та на-
вчання кандидатів, які пройшли дуже жорсткий відбір», — цитує
УНІАН слова Петра Порошенка. 

На думку Президента, підбивати підсумки роботи Національної
поліції поки що зарано, бо прийом нових працівників щойно роз-
почався. «Зрозуміло, що він іде нелегко, викликаючи зрозумілий
супротив, але в поліції мають залишитись виключно професіона-
ли, патріоти та порядні люди», — наголосив глава держави.

11 співробітників академії отримали з рук Петра Порошенка
державні нагороди.

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Дуже відповідальна

робота, щоб
зберегти

солідарність ЄС з
Україною: безвізовий

режим, Угода про
асоціацію, деокупація

Донбасу і Криму».
Президент про завдання Словаччини під час її першого
головування в ЄС

374 млн дол.
становив у травні профіцит платіжного

балансу, що на 54 млн дол. більше 
від торішнього аналогічного показника
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ЕКСПЕРТИЗА

Ринок заполонили
низькоякісні копії
продукції відомих 
марок вершкового 
масла

Без хвиль і штурмів 

ВСТУП-2016. Абітурієнти подаватимуть заяви тільки 
в електронному вигляді та «принесуть» університетам
бюджетні місця 

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
ne

ui
de

nt
ity

.c
om

Схема «Роттердам плюс» неприйнятна
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Уряд обіцяє наступної середи оприлюднити розрахунки
формули ціни на вугілля та електроенергію в Україні

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

Відучора в Україні  вдвічі подо-
рожчала послуга з централі-

зованого гарячого водопостачання
та опалення, що пов’язано із вста-
новленням єдиної ціни на газ для

населення і підприємств теплоко-
муненерго на рівні 6,8 тисячі гри-
вень за тисячу кубометрів.  Високі
тарифи лякають більшість спо-
живачів, а експерти застерігають
від кризи неплатежів.  Утім,
Прем’єр-міністр Володимир
Гройсман, відкриваючи вчора

урядове засідання, запевнив:  ук-
раїнці не платитимуть  за кому-
нальні послуги більш ніж 15—20%
сукупного доходу.

«Ціна на газ формується на 
німецькій біржі. Якщо хтось 
за пропонує дешевше, купимо 
дешевше. Розповідають, що рин-

кові тарифи не дають змоги їх
сплачувати. Держава про тари-
фи потурбувалася. Ви не плати-
тимете більш ніж 15—20%
вашого доходу. Уряд допомага-
тиме, але адресно. Рахунки, які
ви отримаєте в листопаді, не бу-
дуть жахливими. Ми за всіх по-

турбуємося», —  запевнив Воло-
димир  Гройсман.

Формування ціни на вугілля за
так званою формулою Роттер-
дам плюс неприйнятне. На
цьому також наголосив
Прем’єр, відкриваючи уря-
дове засідання у п’ятницю. 2



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

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНи
ПОСТАНОВА

від 24 червня 2016 р. № 389
Київ

Про внесення зміни до пункту 1 
Порядку використання коштів, передбачених

у державному бюджеті для проведення 
конференцій і семінарів Київським 

національним університетом
імені Тараса Шевченка

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 1 Порядку використання коштів, передбачених у

державному бюджеті для проведення конференцій і семінарів Київським
національним університетом імені Тараса Шевченка, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 244 (Офіційний
вісник України, 2011 p., № 19, ст. 801; 2012 р., № 13, ст. 474; 2014 р., № 69,
ст. 1930), виключивши слова «, амбулаторне медичне обслуговування».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНи
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24 червня 2016 р. № 444-р
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Міністерству оборони на 2016 рік 
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України

здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених
Міністерству оборони на 2016 рік у загальному фонді державного бюджету,
перерозподіл видатків у сумі 220 189 тис. гривень шляхом зменшення об-
сягу видатків споживання за програмою 2101020 «Забезпечення діяльності
Збройних Сил України та підготовка військ» та збільшення обсягу видатків
розвитку за зазначеною програмою.

2. Забезпечити:
Міністерству оборони — погодження перерозподілу видатків держав-

ного бюджету, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження від-
повідних змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНи
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24 червня 2016 р. № 447-р
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Конституційному Суду України 
на 2016 рік 

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України
здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених
Конституційному Суду України на 2016 рік, перерозподіл видатків у сумі
212,3 тис. гривень шляхом зменшення обсягу  видатків споживання та вста-
новлення обсягу видатків розвитку у загальному фонді державного бюд-
жету за програмою 0801010 «Забезпечення конституційної юрисдикції в
Україні». 

2. Міністерству фінансів внести відповідні зміни до розпису державного
бюджету після погодження Конституційним Судом України перерозподілу
видатків державного бюджету, передбаченого пунктом 1 цього розпоряд-
ження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бах-
мут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
2/219/2421/2016 за позовом ПАТ «Українська акціонерна стра-
хова компанія АСКА» до Солей Олександра Миколайовича про
стягнення суми сплаченого страхового відшкодування.

Відповідач у справі Солей Олександр Миколайович, останнє
місце реєстрації: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Бессеме-
рівська, 26/2-а, викликається на 04.07.2016 року о 08.30 годині
до суду, каб. №213, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглядатися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бах-
мут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
2/219/2876/2016 за позовом Шевчук Інни Володимирівни до
Шевчука Ігоря Дмитровича про надання дозволу на тимчасовий
виїзд дитини за кордон без згоди батька.

Відповідач у справі Шевчук Ігор Дмитрович, останнє місце ре-
єстрації: Донецька область, м. Єнакієве, пр-т Металургів, 27/93,
викликається на 04.07.2016 року об 11.30 годині до суду, каб.
№213, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглядатися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Центренерго» в особі Вуглегірської TЕC
до Мельникова Сергія Войтиковича про стягнення суми забор-
гованості за надані послуги.

Відповідач по справі Мельников Сергій Войтикович,
11.01.1959 р.н., який зареєстрований: Донецька область, м. Світ-
лодарськ, буд. 1, кв. 9, викликається в судове засідання на
04.07.2016 року о 10.00 год.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута у його відсутність. 

Суддя Воробйова І. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
Ніконець Віктора Павловича до Ніконець Тетяни Михайлівни про
розірвання шлюбу.

Відповідачка по справі Ніконець Тетяна Михайлівна (адреса:
Донецька обл., м. Світлодарськ, 43/109) викликається на
04.07.2016 року о 10 год. 00 хв. до суду, кабінет № 307, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачки, вона повинна
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута у її відсутність.

Суддя Л. B. Шевченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, каб. 202) розглядає
цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Бахмут-Енергія» до Бегліци Олександри Володими-
рівни про стягнення заборгованості за спожиту теплову енергію.

Відповідачка по справі 219/5015/2016-ц — Бегліца Олексан-
дра Володимирівна, зареєстрована та проживає за адресою: До-
нецька область, м. Бахмут, вул. Незалежності, 18/913,
викликається на 09 годину 30 хвилин 7 липня 2016 року до суду
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачки, вона повинна
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута у її відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає кримінальне про-
вадження відносно Мартиненка Юрія Михайловича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ст. 258-3 ч. 1 КК України. Обвинувачений у кримінальному
провадженні Мартиненко Ю. М. (зареєстрований за адре-
сою: Донецька обл., Бахмутський район (Артемівський), 
м. Сіверськ, вул. Леніна, 39) викликається на 6 липня 2016
року о 14.00 годині до суду, каб. № 308, для участі у розгляді
справи по суті.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута у його відсутність. 

Суддя С. П. Букрєй

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоц-
банк» до Орінічевої Лариси Віталіївни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Відповідачка по справі Орінічева Лариса Віталіївна,
06.04.1960 року народження, мешкає: Донецька область, м. Єна-
кієве, вул. Вільямса, 36/14, викликається на 07.07.2016 року о
08 годині 40 хвилин до суду, кабінет № 312, для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачки, вона повинна
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута у її відсутність.

Суддя Погрібна Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом Адамової Інни Володими-
рівни до Адамова Романа Петровича про стягнення
аліментів на дитину.

Відповідач по справі Адамов Роман Петрович, 14.02.1979
року народження, мешкає: Донецька область, м. Єнакієве,
вул. Комуністична, 17/59, викликається на 07.07.2016 року
о 08 годині 30 хвилин до суду, кабінет № 312, для участі у
розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він по-
винен повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність.

Суддя Погрібна Н. M.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу № 233/2570/16-ц за позовною
заявою Загорій Юлії Михайлівни до Загорій Володимира Олек-
сандровича про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі Загорій Володимир Олександрович, 1987
р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, с. Іва-
нопілля, Костянтинівський р-н, вул. Леніна, буд. 107, виклика-
ється до суду на 08 год. 00 хв. 7 липня 2016 року (корп. №2, каб.
№21), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його
відсутності. 

Суддя О. В. Каліуш

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, №157) розглядає цивільну справу №233/1667/16-ц за
позовом Мостіпана P. M. до Мостіпан Н. В. про розірвання
шлюбу. Відповідачка у справі Мостіпан Наталія Володими-
рівна, 18.10.1978 р.н., останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, м. Макіївка, пл. Грибиниченко, буд. 3, кв.75,
викликається до суду на 09 год. 45 хв. 5 липня 2016 року
(корп. №2, каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неприбуття відповідачка повинна
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута за її відсутності. 

Суддя Каліуш О. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом Шторм Ангеліни Микола-
ївни до Квасова Юрія Вікторовича про стягнення аліментів
на утримання дитини.

Відповідач по справі Квасов Юрій Вікторович, 05.12.1968
року народження, мешкає: АР Крим, м. Севастополь, вул. 
Б. Михайлова, 12, викликається на 07.07.2016 року о 09 го-
дині 30 хвилин до суду, кабінет № 312, для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він по-
винен повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність.

Суддя Погрібна Н. М.

Краматорський міський суд Донецької області (84333, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну
справу за позовом Павліненка Віктора Миколайовича до Па-
вліненко Олени Петрівни про розірвання шлюбу.

Відповідачка по справі Павліненко Олена Петрівна викли-
кається на 06.07.2016 року о 09.30 год. до Краматорського
міського суду, зал № 17/3, для участі у розгляді справи по
суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка по-
винна повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у її відсутність. 

Суддя Клімов В. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу №233/1760/16-ц за позовом
Моторного (транспортного) страхового бюро України до Ілю-
шина Юрія Федоровича про відшкодування в порядку регресу
витрат, пов’язаних з виплатою страхового відшкодування. Від-
повідач у справі Ілюшин Юрій Федорович, 1957 року народ-
ження, останнє відоме місце проживання: Донецька область, 
м. Харцизьк, вул. Панфілова, 29, викликається до суду на 08 год.
30 хв. 5 липня 2016 року (корп. №2, каб. №21), для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його
відсутності. 

Суддя О. В. Каліуш

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розгля-
дає цивільну справу №233/2389/16-ц за позовом Дмитриченко Надії
Миколаївни до Комунальної медичної установи «Центр первинної ме-
дико-санітарної допомоги № 5 м. Макіївки Донецької області» про
стягнення заборгованості по заробітній платі та допомоги у зв’язку з
вагітністю та пологами. Відповідач у справі КМУ «Центр первинної ме-
дико-санітарної допомоги №5 м. Макіївки Донецької області», останнє
відоме місце розташування: Донецька область, м. Макіївка, вул. Но-
вобольнична, буд. 1, викликається до суду на 08 год. 00 хв. 5 липня
2016 року (корп. №2, каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу КМУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги
№5 м. Макіївки Донецької області» пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутності. 

Суддя О. В. Каліуш

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну
справу про стягнення заборгованості за позовом Уповноваженої
особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію
ПАТ «ВіЕйБі Банк» Славкіної М. А. до відповідача Рензіна Воло-
димира Олександровича, останнє місце реєстрації та прожи-
вання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Перемоги, буд. 72, 
кв. 106, викликається 7 липня 2016 року о 09 год. 30 хв. до суду
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
у його відсутність.

Суддя Кузнецов Р. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу №233/1040/16-ц за позовом
Ліщенко Г. С. до Лашка О. В., третя особа: Служба у справах
дітей виконкому Костянтинівської міської ради, про позбавлення
батьківських прав та стягнення аліментів. Відповідач у справі
Лашко Олександр Валерійович, 20.12.1988 р.н., останнє відоме
місце проживання: Донецька область, м. Донецьк, Пролетар-
ський район, вул. Красноярська, 3/5, викликається до суду на 10
год. 00 хв. 5 липня 2016 року (корп. №2, каб. №21), для участі у
розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його
відсутності. 

Суддя Каліуш О. В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39
а) розглядає цивільну справу за позовом Чаус Любові Іванівни
до Солонінкіна Юрія Анатолійовича про визнання особи такою,
що втратила право користування житловим приміщенням.

Відповідач Солонінкін Юрій Анатолійович, 1969 р.н., викли-
кається на 6 липня 2016 року о 09.00 годині до Добропільського
міськрайонного суду, кабінет № 16, 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 відповідачу не-
обхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність на підставі наявних у ній даних чи
доказів і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Лаврушин О. М.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької
області (87545, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає кри-
мінальне провадження № 12015050000000491 відносно Фишера
Максима Володимировича за підозрою у вчиненні кримінальних
правопорушень, передбачених ст. 366 ч. 1, ст. 368 ч. 3 КК Ук-
раїни.

Обвинувачений Фишер Максим Володимирович, який заре-
єстрований за адресою: Донецька область, місто Новоазовськ,
вул. Енгельса, 81/17, викликається о 15.00 годині 04.07.2016
року та о 10.00 годині 05.07.2016 року в кабінет № 205 для участі
у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його від-
сутність на підставі документів, які є в матеріалах справи.

Суддя Міхєєва І. М.

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається кримінальна справа за обвинуваченням
Смирнова Андрія Васильовича за ст. 258-3 ч. 1 КК
України.

Обвинувачений Смирнов Андрій Васильович ви-
кликається до каб. № 15 суду на 06.07.2016 року о
09 годині 30 хвилин; 12.07.2016 року о 09 годині 30
хвилин для участі у розгляді справи по суті.

У разі неявки обвинуваченого справа буде розгля-
нута у його відсутності за наявними доказами. 

Суддя Ткачов О. М.

Великоновосілківський районний суд Донецької об-
ласті в зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Ловіцького Юрія Івановича, Ло-
віцької Наталії Володимирівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором повідомляє, що судове
засідання призначено на 05.07.2016 р. о 09.00 годині в
приміщенні суду за адресою: Донецька область, Вели-
коновосілківський район, смт Велика Новосілка, вул.
Фонтанна, 21. Суддя Якішина О. М. Суд викликає як від-
повідачів: Ловіцького Юрія Івановича та Ловіцьку Ната-
лію Володимирівну. Явка до суду обов’язкова. В разі
неявки відповідачів у судове засідання справа буде роз-
глянута за їхньої відсутності.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Матвієнка Сергія Сергійовича про стягнення заборгова-
ності. Відповідач у справі Матвієнко Сергій Сергійович,
останнє відоме місце проживання: Донецька область, м.
Горлівка, вул. Кірова, буд. 2, кв. 24, викликається на 07
липня 2016 року о 08 годині 00 хвилин до суду для участі
у розгляді справи по суті.

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

Суддя Чемодурова Н. О.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Горчакова Рашида Заки-
ровича про стягнення суми боргу за кредитним договором.

Відповідач по справі Горчаков Рашид Закирович (мешкає
за адресою: 86400, Донецька область, м. Єнакієве, вул. Фур-
манова, 23-а/52) викликається на 06.07.2016 р. на 09.30 год.
до суду в кабінет № 210 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він по-
винен повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута заочно у його відсутність.

Суддя Полтавець Н. З.

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається кримінальна справа за обвинуваченням
Паннікової Оксани Павлівни за ст. 258-3 ч. 1 КК Ук-
раїни.

Обвинувачена Паннікова Оксана Павлівна викли-
кається до каб. № 15 суду на 06.07.2016 року о 10
годині 30 хвилин; 12.07.2016 року о 13 годині 00
хвилин для участі у розгляді справи по суті.

У разі неявки обвинуваченої справа буде розгля-
нута у її відсутність за наявними доказами. 

Суддя Ткачов О. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд цивільної справи за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приват Банк» до Герасимчука Романа Олександровича про
стягнення заборгованості.

Відповідач у справі Герасимчук Роман Олександрович, про-
живає за адресою: 84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул.
1 Залізнична, буд. 43, кв. 44, викликається в судове засідання,
призначене на 10 год. 00 хв. 08.07.2016 р. до суду, каб. № 213,
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на позов
та відповідні докази. У випадку неможливості прибуття, відпо-
відач повинен повідомити суд про причини неявки. За інших об-
ставин розгляд справи відбудеться у його відсутності.

Суддя Чопик О. П.
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Білокуракинський районний суд Луганської області (суддя Скворцова 
В. Г.) 21 червня 2016 року розглянув цивільну справу № 409/1209/16-ц за
позовом Кописової Юлії Вікторівни до Кописова Кирила Ігоровича про ро-
зірвання шлюбу. По справі винесено заочне рішення про задоволення по-
зову.

Вважати загубленим судновий білет 
на судно гідроцикл «Воmваrdier» ХР, номер УОА 7734к, 

зареєстрований в судновій книзі під номером 7734 8 липня 
2003 року на ім’я Пекар Вячеслав Миколайович.

Товарна біржа «Титул» (код ЄДРПОУ 23401641) повідомляє, 
що у зв’язку із допущеними технічними описками в протоколі 

про проведення аукціону з визначенням переможця 
від 30.05.2016 року № 24781924/3/2, даний протокол вважати недійсним.

Втрачений оригінал Свідоцтва про реєстрацію
представництва «ВІРПУЛ ЮРОП С.Р.Л.» (податковий номер:

21679964), виданий Міністерством економіки України 17 жовтня
2000 року, реєстраційний № ПІ-2655, вважати недійсним.

Втрачений паспорт 
громадянина України МЕ 735386, виданий 21.02.2006 р. 

Печерським РУ ГУ МВС України на ім’я Бойко Катерини Борисівни,
вважати недійсним з 17.06.2016 р.

Втрачено суднові реєстраційні документи
на судно «УКА-1437», оформлені на ім’я 

Акіменка Андрія Павловича. Зазначені документи 
вважати недійсними.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, м.
Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Кратій
Олександра Івановича, 04.04.1970 р.н., як відпові-
дача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/6994/15-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства Комерційного банку «Приватбанк»
до Кратій Олександра Івановича про стягнення за-
боргованості, що відбудеться 08 липня 2016 року о
10.30 год. Кірія Мамуку Юрійовича, 01.03.1964 р.н.
як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 426/7075/15-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства Комерційного банку «Приватбанк»
до Кірія Мамуки Юрійовича про стягнення заборго-
ваності, що відбудеться 08 липня 2016 року об 11.20
год. Карікова Олександра Євгенійовича, 13.11.1974
р.н., як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 426/6660/15-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства Комерційного банку «Приват-
банк» до Карікова Олександра Євгенійовича про
стягнення заборгованості, що відбудеться 08 липня
2016 року о 09.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
буд. 2) розглядає цивільну справу за позовною за-
явою Моторного (транспортного) страхового бюро
України до Щербань Якова Сергійовича, Відкритого
акціонерного товариства Державна акціонерна ком-
панія «Автомобільні дороги України» Державного
підприємства «Донецький автодор» Філії «Маріїн-
ський автодор» про відшкодування в порядку рег-
ресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового
відшкодування. Відповідачі по справі Щербань Яков
Сергійович, останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, м. Горлівка, вул. Українська, 93-9,
Відкрите акціонерне товариство Державна акціо-
нерна компанія «Автомобільні дороги України» Дер-
жавне підприємство «Донецький автодор» Філія
«Маріїнський автодор», останнє відоме місце розта-
шування: м. Донецьк, пр. Комсомольський, будинок
№ 6а, викликаються на 05 липня 2016 року на 13 го-
дину 00 хвилин до Слов’янського міськрайонного
суду Донецької області (Донецька область, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2), для участі
у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачі повинні повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Хаустова Т. А.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні
спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Булах Олександр Валерійович,
21.05.1971 р.н., громадянин України, зареєстрова-
ний за адресою: м. Київ, вул. Лебедєва, буд. 19, кв.
29, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5
КПК України вам необхідно з’явитися 06 липня 2016
року об 11 год. 00 хв. до слідчого СВ УСБУ в Оде-
ській області Мальгіної А. С., за адресою: м. Одеса,
вул. Єврейська, 43, каб. № 206, р.т. (048)7792471,
для ознайомлення з матеріалами спеціального до-
судового розслідування №22016160000000126 від
30.05.2016 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Попаснянський районний суд Луганської області викликає
відповідача Шаповал Олену Алімівну, 01.01.1968 року народ-
ження, яка зареєстрована за адресою: Луганська область, м. По-
пасна, вул. Л. Шевцової, буд. 25, кв. 1, у судове засідання по
цивільній справі за № 423/1559/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором,
що відбудеться 08 липня 2016 року о 13 год. 00 хв. в приміщенні
суду за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова,
6, каб. № 7.

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

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

Суддя Архіпенко А. В.

Суворовський районний суд м. Одеси, по цивільній
справі № 2-869/10-ц за позовною заявою ВАТ «Держав-
ний ощадний банк України» до Юнкерова О. О. та Доні
О. І. про стягнення боргу за договором про іпотечний
кредит викликає Юнкерова Олега Олександровича,
04.03.1966 року народження, як відповідача у судове за-
сідання, що відбудеться 05 липня 2016 року о 10.00 го-
дині у приміщенні Суворовського районного суду 
м. Одеси, у залі судових засідань № 14, розташованого
по вулиці Чорноморського Козацтва, 68 на другому по-
версі.

У разі неявки в судове засідання відповідача в при-
значений час, справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя М. О. Погрібний

Попаснянський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Комарову Світлану Вікторівну, останнє ві-
доме місце проживання якої: с. Голубівка, Попаснянського
району, Луганської області, вул. Артема, буд. 64, кв. 1, у су-
дове засідання у цивільній справі № 423/1685/16-ц за позо-
вом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про стягнення заборгованості
за кредитним договором, що відбудеться 05 липня 2016
року о 08 годині 00 хвилин (в разі неявки з поважних причин
резервна дата 18.07.2016 о 08.30 год.) в приміщенні суду за
адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.

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

Суддя І. В. Лизенко

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільні справи за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» до:

Дюндик Андрія Леонідовича, 20.09.1974 року народ-
ження, про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. Відповідач викликається на 05 липня 2016 року
о 09.00 годині до суду, каб. № 8, для участі у розгляді
справи по суті;

Попова Олександра Вікторовича, 24.07.1986 про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Відпові-
дач викликається на 05 липня 2016 року о 09.30 годині
до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті.

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

Судця Пікалова Н. М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоно-
сова, № 157) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Васильєвої В. І., Климова О. А., про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Відповідач
у цивільній справі № 233/2103/16-ц Васильєва Валентина
Іванівна, 01 червня 1958 р.н., зареєстрована за адресою: До-
нецька область, м. Макіївка, кв-л Шахтарський, 22/49, ви-
кликається у судове засідання на 08.00 год. 07.07.2016 року.
Відповідач у цивільній справі № 233/2095/16-ц Климов Олег
Анатолійович, 21.01.1984 р.н., зареєстрований за адресою:
Донецька область, м. Макіївка, вул. Руднєва, 9-б/16, викли-
кається у судове засідання на 08.15 год. 07.07.2016 р. Роз-
гляд зазначених цивільних справ відбудеться в приміщенні
Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області
(корп. № 2, каб. № 16).

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі
повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за їх відсутності. 

Суддя Т. О. Мартишева

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2),
розглядає цивільну справу № 2/243/1690/2016 за позо-
вом Органу опіки та піклування Дружківської міської
ради в інтересах малолітнього Подні Павла Петровича
до Подні Олени Володимирівни третя особа: Дружків-
ський дитячий будинок-інтернат про позбавлення бать-
ківських прав. Останнє відоме місце мешкання
відповідача Подні Олени Володимирівни: Донецька об-
ласть, м. Горлівка вул. Шахтарська, буд. 3.

Відповідач викликається до суду на 06 липня 2016
року на 13 год. 00 хв. для участі у судовому засіданні.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття в судове
засідання, відповідачка повинна повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута за її від-
сутністю.

Суддя О. В. Ільяшевич

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоно-
сова, № 157) розглядає цивільну справу № 233/2780/16-ц за
позовом Пуряєвої Валентини Миколаївни до Комунальної
установи «Станція переливання крові м. Макіївки Донецької
області» про стягнення компенсації по заробітній платі у
зв’язку з порушенням строків її виплати та середнього за-
робітку за весь час затримки розрахунку при звільненні.

Відповідач у справі Комунальна установа «Станція пере-
ливання крові м. Макіївки» м. Макіївки Донецької області»,
останнє відоме місце розташування: м. Макіївка, вул. Фер-
ганська, буд.12.

Відповідач викликається до суду на 10 год. 45 хв. 04
липня 2016 року (корп. № 2, каб. № 21), для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя О. В. Каліуш

ТОВ «УТПГ «СПЕЦЕНЕРГОМАШ» (код ЄДРПОУ 38194736), повідомляє ТОВ «ФІНАНСОВИЙ
ДІМ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 34849834), що знаходиться за адресою:  83003, Донецька
обл., м. Донецьк, вул. Карпинсього, буд. 24,  що ТОВ «Фінансова компанія «ЕКС-РАЙТ» (код ЄДРПОУ
39114819) відступила права вимоги за що виникли в ПАТ «Комерційний Банк «ПІВДЕНКОМБАНК» (Пер-
вісний кредитор) на підставі Договору про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної
лінії № 80К-01Ю від 10 квітня 2012 р., що укладений між ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (Первісним креди-
тором) та ТОВ «Фінансовий дім «Інвестиційний Союз» («Основний договір»). 

Загальна сума відступлених прав вимоги за Основним договором станом на 18 квітня 2016р.  –
274 471 787,11 грн. 

У зв’язку з цим вищевказана сума боргу за Основним договором підлягає сплаті ТОВ «УТПГ «СПЕЦ -
ЕНЕРГОМАШ» (код ЄДРПОУ 38194736).  

Також повідомляємо, що права за Іпотечним договором №З_01Ю/6, посвідченим 21 березня 2013
року Бочкарьовою А. В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим
№836, укладеним між Первісним кредитором та ВІДКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ХІМНАФ-
ТОМАШПРОЕКТ», код за ЄДРПОУ 00219632 перейшли до ТОВ «УТПГ «СПЕЦЕНЕРГОМАШ» за Договором
про відступлення прав за іпотечними договорами від 25.04.2016 року, посвідченого приватним нотаріусом
Київського міського нотаріального округу Верповською О. В.

Реквізити Нового кредитора:
Товариство з обмеженою відповідальністю «УТПГ «СПЕЦЕНЕРГОМАШ»
Код ЄДРПОУ 38194736 
36034, м. Полтава, вул. Половка, 76 
р/р 260070857400
ПАТ «БАНК «Український капітал»  
МФО 320371

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє Ар-
наут Олену Борисівну, останнє відоме місце проживання якої: вул. Максима
Кривоноса, 27, м. Первомайськ, Миколаївська область, що судовий розгляд
у цивільній справі № провадження 2/484/1464/16 за позовом Aрнаута Григорія
Григоровича до Арнаут Олени Борисівни про розірвання шлюбу, призначено
на 6 липня 2016 року о 15.00 год. На призначений час Арнаут Олені Борисівні
слід з’явитися до суду за адресою: вул. Карла Маркса, 18, 
м. Первомайськ, Миколаївська область. При собі мати паспорт або інший до-
кумент, що посвідчує особу. У разі неявки відповідачки позов на підставі 
ч. 4 ст. 169 ЦПК України, буде розглянутий за її відсутності на підставі наявних
у справі доказів.

Суддя Т. Ю. Фортуна

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Охотни-
кова Олександра Павловича, як відповідача в судове засідання для роз-
гляду цивільної справи ЄУ№ 420/1036/16-ц (провадження
№2/420/552/16) за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Охотникова Олексан-
дра Павловича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 5 липня
2016 року о 16 годині 30 хвилин (резервна дата судового засідання - 7
липня 2016 року о 16 годині 30 хвилин) у приміщенні Новопсковського
районного суду за адресою: Луганська область, смт Новопсков, вул. Ук-
раїнська, 28.

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

Суддя Заботін В. В.

В провадженні Галицького районного суду міста Львова (суддя Юрків
О. Р.) знаходиться цивільна справа № 461/3255/16-ц за позовом Анчи-
хорова Анатолія Олексійовича до Шипунова Владислава Євгеновича, за
участю третіх осіб: Анчихорової Людмили Миколаївни та Штодлер Олени
Анатоліївни про визнання особи такою, що втратила право на користу-
вання житловим приміщенням.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на 08.07.2016 року о
10.30 год. Попереджаємо відповідача Шипунова Владислава Євгено-
вича, що у випадку неявки в судове засідання на вищевказані дату та
час, справа буде розглянута у його відсутність на підставі наявних до-
казів у її матеріалах.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове за-
сідання відповідача по справі № 409/1426/16-ц за позовом Тару Діани Вікто-
рівни до Безотечество Дениса Олеговича про стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться 06.07.2016 року о 10.00 год. (резервна дата
на 12.07.2016 року о 09.00 год.) у залі суду за адресою: Луганська область,
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Безотечество Денис Олегович, останнє місце реєс-
трації: Луганська область, Лутугинський район, смт Георгіївка, вул. Зарічна, 57.

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

Суддя Полєно B. C.

В Ірпінський міський суд Київської області на 07.07.2016 р.
о 10 год. 00 хв. (№367/1042/16-ц) викликаються Коломієць
Оксана Григорівна, Яцук Євгенія Дмитрівна, Бубнова Вален-
тина Володимирівна, Хрей Раїса Сергіївна, Вашуленко Марія
Йосипівна по цивільній справі за позовом Першого заступ-
ника прокурора Київської області в інтересах держави до Ір-
пінської міської ради Київської області, Коломієць О. Г.,
Редьки С. А., Редьки О. В., Касьянової Ю. В., Думчева Є. С.,
треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет
спору на стороні відповідачів: Яцук Є. Д., Бубнова В. В., Хрей
Р. С., Вашуленко М. Й. про визнання незаконним і скасу-
вання рішень, визнання недійсними державних актів та до-
говорів купівлі-продажу земельних ділянок.

В разі неявки Коломієць Оксани Григорівни, Яцук Євгенії
Дмитрівни, Бубнової Валентини Володимирівни, Хрей

Раїси Сергіївни, Вашуленко Марії Йосипівни (Київська об-
ласть, м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7), справа буде розгляда-
тися у їхню відсутність.

Суддя Л. П. Саранюк

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає Кравченка Володимира Петровича, Кравченко
Світлану Іванівну, як відповідачів у судове засідання для
розгляду цивільної справи ЄУ № 420/3519/15-ц (про-
вадження №2/420/248/16) за позовом ПАТ «Універсал
Банк» до Кравченка Володимира Петровича, Кравченко
Світлани Іванівни про стягнення кредитної заборгова-
ності, яке відбудеться 4 липня 2016 року о 16 год. 40 хв.
(резервна дата судового засідання 11 липня 2016 року
о 16 год. 40 хв.) у приміщенні Новопсковського район-
ного суду за адресою: вул. Українська, 28, смт Новоп-
сков Луганської області.

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

Суддя Бондар Ю. О.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідача по
справі № 409/1464/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до Удовенка Володимира Вікторовича, третя
особа без самостійних вимог Удовенко Олена Веніс-
лавівна про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Судове засідання відбудеться 06.07.2016 року об
11.00 год. (резервна дата на 12.07.2016 року о 09.00
год.) в заді суду за адресою: Луганська область, смт
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається як відповідач Удовенко Володимир
Вікторович, останнє місце реєстрації: Луганська об-
ласть, Лутугинський район, с. Успенка, вул. Леніна,
339.

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

Суддя Полєно В. С.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну
справу за позовом Прокопенка Володимира Георгійовича до
Прокопенко Ірини Володимирівни, Прокопенка Станіслава Во-
лодимировича, про визнання особи такою, що втратила право
користування житловим приміщенням.

Відповідач у справі Прокопенко Ірина Володимирівна, 
останнє відоме місце проживання Донецька область, 
м. Слов’янськ, вул. Гладиша, буд. 21, викликається на 07 липня
2016 року на 09 годину 30 хвилин до суду для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідач у справі Прокопенко Станіслав Володимирович,
останнє відоме місце проживання: Донецька область, 
м. Слов’янськ, вул. Гладиша, буд. 21, викликається на 07 липня
2016 року на 09 годину 30 хвилин до суду для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
у їх відсутність.

Суддя Чемодурова Н. О.

Кілійський районний суд Одеської області (м. Кілія, Кілійського району,
Одеської області, вул. Миру, 19) повідомляє ТOB «Автолюбитель», Кузнє-
цова Олександра Олеговича, Фролова Руслана Володимировича, Карєва
Станіслава Юрійовича «Про відшкодування матеріальної та моральної
шкоди», призначено на 05 липня 2016 року на 14 годину 00 хвилин. В разі
неявки в судове засідання без поважних причин відповідачів, Кузнєцова
Олександра Олеговича, Фролова Руслана Володимировича, Карєва Станіс-
лава Юрійовича, представника ТОВ «Автолюбитель» справа буде розглянута
за їх відсутністю. З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачі вва-
жаються повідомленими про час та місце розгляду справи.

Суддя Ібадова Н. П.

Старобільський районний суд Луганської області викликає Ткаченка
Віталія Анатолійовича, зареєстрованого за адресою: Луганська об-
ласть, м. Суходільськ, вул. Постишева,18/74, як відповідача у судове
засідання по цивільній справі № 2/431/436/16р. за позовом Ткаченко
Анни Сергіївни про розірвання шлюбу та стягнення аліментів, яке від-
будеться 07 липня 2016 року о 08 годині 50 хв. в приміщенні суду за
адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38а.

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

Суддя В. Ю. Колядов

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Гергеля Сер-
гія Олексійовича, як відповідача в судове засідання для розгляду цивільної
справи ЄУ№ 420/1038/16-ц (провадження №2/420/554/16) за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» до Гергеля Сергія Олексійовича про стягнення заборгованості,
яке відбудеться 5 липня 2016 року о 16 годині 00 хвилин (резервна дата су-
дового засідання 7 липня 2016 року о 16 годині 00 хвилин) у приміщенні
Новопсковського районного суду за адресою: Луганська область, смт Но-
вопсков, вул. Українська, 28.

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

Суддя Заботін В. В.
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оголошення
НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

В докторантуру зі спеціальності 222. Медицина (14.03.02 Патологічна анатомія).
В очну денну аспірантуру зі спеціальностей: 221. Стоматологія (14.01.22 Стоматологія); 222. Медицина

(14.01.01 Акушерство та гінекологія, 14.01.02 Внутрішні хвороби, 14.01.03 Хірургія, 14.01.10 Педіатрія,
14.01.11 Кардіологія, 14.01.15 Нервові хвороби, 14.01.16 Психіатрія, 14.01.21 Травматологія та ортопедія,
14.01.25 Судова медицина, 14.01.38 Загальна практика - сімейна медицина, 14.03.02 Патологічна анатомія,
14.02.03 Соціальна медицина); 224. Технології медичної діагностики та лікування (14.03.11 Медична та
біологічна інформатика і кібернетика).

(Затверджено рішенням вченої ради НМАПО імені П .Л. Шупика, протокол № 7 від 15.06.2016 року).
Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи: заява на ім’я ректора, особовий листок по обліку

кадрів з фотокарткою, копія диплома, копія сертифіката про присвоєння звання лікаря-спеціаліста, копія
трудової книжки, характеристика з місця роботи, автобіографія, медична довідка (форма 086-у); копія
паспорта (стор. 2,3,11), копія ідентифікаційного коду, реферат або перелік опублікованих наукових праць.

Особи, що вступають до докторантури, подають ксерокопії друкованих наукових робіт, копію диплома
кандидата медичних наук і розгорнутий план дисертаційної роботи.

Адреса академії: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, НМАПО імені П.Л. Шупика, відділ аспірантури,
магістратури, докторантури, клінічної ординатури (к. 404, 405), тел. 044-205-48-07.

Прийом документів в аспірантуру і докторантуру: з 1 липня до 15 липня 2016 р.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваному Козиренку Андрію Володимировичу,

18.06.1969 р.н., який проживає за адресою: Донецька
область, м. Торез, мікрорайон 2, буд. 32, кв. 5, на під-
ставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України, необхідно
з’явитися 11, 12 та 13 липня 2016 року до каб. № 6 3-го
відділення (з дислокацією в м. Краматорськ) слідчого
відділу Управління СБ України в Донецькій області, до
слідчого Юркова В.А., за адресою: Донецька область, 
м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 56-А для
проведення слідчих дій за вашою участю у криміналь-
ному провадженні № 22015050000000335 за ч. 1 ст.258-
3 КК України.

Новопсковський районний суд Луганської області викли-
кає Черненка Вадима Вікторовича як відповідача в судове
засідання для розгляду цивільної справи ЄУ № 420/727/16-ц
(провадження №2/420/456/16) за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до Черненка Вадима Вікторовича про стягнення за-
боргованості, яке відбудеться 6 липня 2016 року о 08 годині
10 хвилин (резервна дата судового засідання — 8 липня
2016 року о 08 годині 15 хвилин) у приміщенні Новопсков-
ського районного суду за адресою: Луганська область, смт
Новопсков, вул. Українська, 28.

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

Суддя Заботін В. В.

Деснянський районний суд м. Києва (м. Київ, 

пр. Маяковського, 5-в, каб. 40) повторно викликає

Михайлевич Тетяну Вікторівну у судове засідання на

07.07.2016 року о 10 год. 30 хв. для участі у розгляді

цивільної справи за позовом Колосової М. Р. до Ми-

хайлевич Т. В. про повернення грошових коштів та

ін. У разі вашої неявки справу буде розглянуто без

вашої участі.

Суддя О. М. Панченко

Бригінець Віталій Іванович, останнє відоме місце
проживання: Київська обл., м. Яготин, Незалежності,
16, кв. 25, викликається до Яготинського районного
суду Київської області як відповідач в цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва комерційного банку «ПриватБанк» до Бригінця
Віталія Івановича про стягнення заборгованості. Су-
дове засідання відбудеться о 09 годині 00 хвилин 06
липня 2016 року в приміщенні суду за адресою: Ки-
ївська обл., м. Яготин, вул. Незалежності, 67. У разі
неявки відповідача до суду справу буде вирішено на
підставі наявних у ній даних та доказів.

Суддя Ю. В. Бурзель

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає цивільні справи за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Яблоновського І. П., Набієва І.
Н.о., Гугарькової Н. А. про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Відповідач у цивільній справі 
№ 233/2612/16-ц - Яблоновський Іван Петрович,
02.03.1985 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька
область, м. Макіївка, вул. Миколи Руднєва, 54/26, викли-
кається в судове засідання на 08.00 год. 06.07.2016 року.
Відповідач у цивільній справі № 233/2607/16-ц - Набієв
Інтігам Набі огли, 25.08.1967 р.н., зареєстрований за ад-
ресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Руднєва,
8/44, викликається в судове засідання на 08.15 год.
06.07.2016 р. Відповідач у цивільній справі №
233/2613/16-ц - Гугарькова Наталія Анатоліївна,
02.05.1984 р.н., зареєстрована за адресою: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, вул. Донецьке шосе, 36/8, виклика-
ється в судове засідання на 08.30 год. 06.07.2016 р.
Розгляд зазначених цивільних справ відбудеться в при-
міщенні Костянтинівського міськрайонного суду До-
нецької області (корп. №2, каб. №16).

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справи будуть розглянуті за їхньої відсутності. 

Суддя Т. О. Мартишева

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільні
справи за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «Укрсоцбанк» до:

Аристархова Андрія Вікторовича, Аристархової Людмили
Сергіївни, Полтавець Миколи Васильовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, місце проживання
яких невідомо, викликаються на 11.07.2016 року о 13.30 го-
дині до суду, каб. №3, для участі у розгляді справи по суті;
234/7418/16-ц;

Дубченко Олени Віталіївни про стягнення заборгованості
за кредитним договором, місце проживання якої невідомо,
викликається на 11.07.2016 року о 14.00 годині до суду, каб.
№3, для участі у розгляді справи по суті; 234/3293/16-ц;

Родигіна Олексія Анатолійовича, Родигіної Олени Воло-
димирівни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, місце проживання яких невідомо, викликаються
на 11.07.2016 року о 14.30 годині до суду, каб. №3, для
участі у розгляді справи по суті; 234/3287/16-ц;

Завади Олега Вікторовича, Завади Тетяни Василівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором, місце
проживання яких невідомо, викликаються на 11.07.2016
року о 15.00 годині до суду, каб. №3, для участі у розгляді
справи по суті; 234/3286/16-ц.

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

Суддя Літовка В. В.

Токмацький районний суд Запорізької області викли-
кає в судове засідання, яке відбудеться 07 липня 2016
року о 13.20 годині в приміщенні Токмацького район-
ного суду Запорізької області за адресою: Запорізька
область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28, Ми-
хальчук Дар’ю Олександрівну (останнє відоме місце про-
живання: 71100, Запорізька область, Токмацький район,
м. Молочанськ, вул. Осипенко, буд. 6, кв. 1) як відпові-
дача в цивільній справі № 328/2107/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Михальчук Дар’ї Олександрівни про
стягнення заборгованості.

Суддя Петренко Л. В.

Токмацький районний суд Запорізької області викли-
кає в судове засідання, яке відбудеться 07 липня 2016
року о 13.40 годині в приміщенні Токмацького район-
ного суду Запорізької області за адресою: Запорізька
область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28, Федіну
Катерину Емериківну (останнє відоме місце проживання:
71100, Запорізька область, Токмацький район, с. Са-
дове, вул. Сачка, буд. 44) як відповідача в цивільній
справі № 328/2234/16-ц за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до
Федіної Катерини Емериківни про стягнення заборгова-
ності.

Суддя Петренко Л. В.

Токмацький районний суд Запорізької області викли-
кає в судове засідання, яке відбудеться 06 липня 2016
року о 13.00 годині в приміщенні Токмацького районного
суду Запорізької області за адресою: Запорізька область,
м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28, Книшову Ольгу
Леонідівну, зареєстровану за адресою: Донецька об-
ласть, Старобешевський район, с. Новокатеринівка, вул.
Молодіжна, 8, як відповідача в цивільній справі 
№ 328/2276/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приват Банк» до Книшо-
вої Ольги Леонідівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором. 

Суддя Погрібна О. М.

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська
(адреса: м. Дніпропетровськ, пр. Слобожанський, буд. 
№ 84, каб. № 210, суддя Волошин Є. В.) викликає у су-
дове засідання, яке відбудеться 08 липня 2016 року о 16
годині 30 хвилин громадянку Саєнко Олену Миколаївну
як відповідача по цивільній справі № 202/1509/16-ц; про-
вадження № 2/202/1149/2016 за позовною заявою Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Саєнко Олени Миколаївни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки та невиконання обов’язку повідомити
суд про причини неявки, справу буде вирішено на під-
ставі наявних даних і постановлено заочне рішення.

Першотравневий районний суд м. Чернівці викли-
кає Тимчака Володимира Олексійовича, останнє ві-
доме місце проживання якого за адресою: вул.
Залозецького, 93/10, м. Чернівці як відповідача у су-
дове засідання по цивільній справі за позовом Тим-
чак Галини Петрівни до Тимчака Володимира
Олексійовича, третя особа: Служба у справах дітей
Чернівецької міської ради про надання дозволу на
тимчасовий виїзд дитини за кордон.

Розгляд справи призначено на 06 липня 2016 року
о 09 год. 30 хв. у приміщенні Першотравневого рай-
онного суду, розташованого за адресою: м. Чернівці,
вул. Головна, 105, каб. № 2.

У разі вашої неявки в судове засідання справу
буде розглянуто за вашої відсутності.

Суддя І. В. Іщенко

Богородчанський районний суд Івано-Франківської
області викликає Мельника Анатолія Васильовича,
08.05.1961 року народження, жит.: с. Підгір’я,  вул. Пе-
ремоги, буд. 3 Богородчанського району Івано-Франків-
ської області, як відповідача в судове засідання по
цивільній справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «ПриватБанк» до Мельника
Анатолія Васильовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 11 липня 2016 року о
10 год. 30 хв. в приміщенні Богородчанського районного
суду за адресою: смт Богородчани, вул. Шевченка, 68
Богородчанського району Івано-Франківській області.

У разі неявки відповідача це оголошення вважається
належним повідомленням і за справою буде винесено
заочне рішення.

У разі неявки в судове засідання з поважних причин
відповідач зобов’язаний повідомити суд про неявку та її
причину.

Суддя Круль І. В.

Виноградівський районний суд Закарпатської області
по цивільній справі за позовом Копча Ярослава Юрійо-
вича до Ониська Михайла Івановича, треті особи без са-
мостійних вимог: Онисько Тетяна Михайлівна, Відділ
державної реєстрації актів цивільного стану Виноградів-
ського районного управління юстиції про виключення ві-
домостей про особу як батька дитини з актового запису
про народження дитини, викликає Ониська Михайла Іва-
новича, 03.10.1980 року народження, мешканця: с. Хрис-
тебелево, вул. Шевченка, 24, Чорнобаївський район
Черкаської області, як відповідача в судове засідання,
яке відбудеться 07.07.2016 року о 08.30 годині в примі-
щенні Виноградівського районного суду за адресою:
90300, Закарпатська область, м. Виноградів, вул. Тюль-
панів, 24.

В разі неявки на вказане судове засідання суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст.ст. 169, 224
ЦПК України.

Суддя А. А. Надопта

Великописарівський районний суд Сумської області
викликає Іманова Азамата Юрійовича, 16 квітня 1993
року народження, уродженця: с. Чекалова Морозів-
ського району Ростовської області, у судове засідання,
яке відбудеться 11 липня 2016 року о 10 годині 00 хви-
лин у залі судових засідань суду: смт Велика Писарівка,
вул. Ярослава Мудрого, 12 Сумської області як відпові-
дача по цивільній справі № 575/440/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційного
банку «ПриватБанк», представник позивача: Сафір
Федір Олегович до Іманова Азамата Юрійовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Головуючий по справі: В’юник Наталія Григорівна.
Явка відповідача в судове засідання обов’язкова.
У разі неявки відповідача в судове засідання без по-

важної причини або неповідомлення про причини не-
явки справу буде розглянуто без його участі на підставі
наявних у ній матеріалів.

Суддя Н. Г. В’юник

Селидівський міський суд Донецької області (85400,
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Романчук Олени
Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Відповідачка Романчук О.М., зареєстрована
за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Челюскін-
ців, буд. 192, кв. 31, викликається на 09.08.2016 р. о
09.00 год. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачки до суду, вона повинна повідомити про причини
неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.

З опублікуванням оголошення про виклик відпові-
дачка вважається повідомленою про дату, час і місце
розгляду справи, і у разі неявки до суду, справа може
бути розглянута за її відсутності. 

Суддя Владимирська І. М.

Селидівський міський суд Донецької області (85400,
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Дубового Віталія
Володимировича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Відповідач Дубовий В.В., зареєстро-
ваний за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. 
Р. Люксембург, буд. 30-б, кв. 4, викликається на
09.08.2016 р. о 10.30 год. до суду для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дача до суду, він повинен повідомити про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про дату, час і місце розгляду
справи, і у разі неявки до суду справа може бути розгля-
нута за його відсутності. 

Суддя Владимирська І. М.

Селидівський міський суд Донецької області (85400,
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Борисова Михайла
Вячеславовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Відповідач Борисов М. В., зареєстрова-
ний за адресою: м. Донецьк, бульв. Шкільний, 16/15,
викликається на 09.08.2016 р. об 11.30 год. до суду для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дача до суду, він повинен повідомити про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про дату, час і місце розгляду
справи, і у разі неявки до суду справа може бути розгля-
нута за його відсутності. 

Суддя Владимирська І. М.

Верховинський районний суд Івано-Франківської області по-
відомляє, що 13 липня 2016 року о 12 год. 00 хв. у приміщенні
Верховинського районного суду за адресою: вул. Жаб’євська,
76, селище Верховина Івано-Франківської області, 78700, відбу-
деться розгляд цивільної справи за заявою Ільківа Ігоря Петро-
вича про перегляд заочного рішення суду від 4 вересня 2014
року за позовом ПАТ «Кредобанк» до Ільківа Ігоря Петровича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

В судове засідання викликається заявник (відповідач) Ільків
Ігор Петрович, 23.12.1960 року народження, останнє відоме за-
реєстроване місце проживання якого: село Зелене Верховин-
ського району Івано-Франківської області. Фактичне місце
проживання на даний час невідоме.

Заявнику (відповідачу) пропонується надати всі наявні докази
за зазначеною справою.

Явка в судове засідання заявника (відповідача) обов’язкова.
Про причини неявки заявник (відповідач) зобов’язаний пові-

домити суд. У разі неявки заявника (відповідача) в судове засі-
дання без поважної причини справу буде розглянуто за його
відсутності.

Суддя Данилюк М. П.

Селидівський міський суд Донецької області (85400,
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Казачикова Антона
Володимировича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Відповідач Казачиков А.В., зареєс-
трований за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул.
Комсомольська, буд. 39, кв. 126, викликається на
09.08.2016 р. о 08.00 год. до суду для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дача до суду, він повинен повідомити про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про дату, час і місце розгляду
справи, і у разі неявки до суду, справа може бути роз-
глянута за його відсутності. 

Суддя Владимирська І. М.

Вінницький міський суд Вінницької області пові-
домляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушев-
ського, 17, у залі судових засідань №19 15.07.2016
року о 12.30 годині відбудеться підготовче судове
засідання у кримінальному провадженні за обвину-
ваченням Сіденка Ігоря Івановича у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обви-
нувачення: обвинувачений Сіденко Ігор Іванович та
захисник Фаюра Олександр Олександрович.

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

Справу розглядає колегія суддів у складі головую-
чого судді Курбатової І. Л., суддів: Гайду Г. В., Ко-
вальчук Л. В.

Вінницький міський суд Вінницької області пові-
домляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушев-
ського, 17, у залі судових засідань №19 15.07.2016
року о 12.15 годині відбудеться підготовче судове
засідання у кримінальному провадженні за обвину-
ваченням Гавриша Миколи Миколайовича у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 
ст. 408, ч. 2 ст. 402 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обви-
нувачення: обвинувачений Гавриш Микола Мико-
лайович та захисник Найчук Ольга Євгенівна.

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

Справу розглядає колегія суддів у складі головую-
чого судді Курбатової І. Л., суддів: Гайду Г. В., Ко-
вальчук Л. В.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідача по
справі № 409/3189/15-ц за позовом Пилипчука Ми-
коли Миколайовича до ТОВ «Євpo-Буc», УДАІ ГУМВС
України центр № 6, Богатирьова Олександра Олек-
сандровича про визнання правочинів недійсними,
витребування майна, анулювання реєстрації права
власності, поновлення реєстрації права власності.

Судове засідання відбудеться 11.07.2016 року о
10.00 год. (резервна дата 18.07.2016 року о 10.00
год.) у залі суду за адресою: Луганська область, смт
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Богатирьов Олександр
Олександрович, останнє місце проживання: вул. До-
стоєвського, буд. 79, м. Луганськ.

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

Суддя Максименко О. Ю.
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Суворовський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Колесника С. І. за позовом Колесник На-
талії Олексіївни до Колесника Сергія Івановича, третя
особа: Суворовська районна адміністрація Одеської
міської ради, про позбавлення батьківських прав.
Судове засідання відбудеться 08.07.2016 р. о 10 год.
30 хв. у приміщенні Суворовського районного суду
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського
козацтва, 68, зала судових засідань № 8. У разі не-
явки Колесника С. І., судове засідання буде прове-
дене у його відсутність.

Суддя С. С. Аліна

Чернігівський районний суд Запорізької області повідом-
ляє, що в приміщенні суду об 11 годині 00 хвилин 11 липня
2016 року в залі судового засідання № 2 Чернігівського 
районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька
область, смт Чернігівка, вул. Соборна, б. 391, відбудеться
розгляд цивільної справи 329/456/16-ц, 329/138/16-к за по-
зовом Костюк Жанни Антонівни про стягнення заборгова-
ності по заробітній платі, компенсації та моральної шкоди.

В разі неявки представника відповідача в судове засі-
дання на вказану дату, справа буде розглянута за його від-
сутністю.

Відповідач Кіровська центральна міська лікарня Донець-
кої обл.

Суддя Покопцева Д. О.

Васильківський міськрайонний суд Київської області викли-
кає Алієву Тетяну Рустамівну у судове засідання як відповідача
у справі за позовом ПАТ «Приватбанк» про стягнення кредитної
заборгованості, яке призначено на 15 липня 2016 року на 10 год.
30 хв. і відбудеться за адресою: м. Васильків, Київська область,
вул. Шевченка, 8, суддя Корнієнко С. В.

Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове засідання без поваж-

них причин, судове засідання буде проведено у Вашу відсутність,
а відповідно до ч.9 статті 74 ЦПК України з опублікуванням ого-
лошення про виклик відповідач вважається повідомленим про
час і місце розгляду справи.

Козятинський міськрайонний суд викликає як відпо-
відачку Лукасевич Ірину Євгеніївну по цивільній справі
№ 133/51/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Лу-
касевич Тетяни Анатоліївни, Лукасевич Ірини Євгеніївни,
Гайдученко Наталії Вікторівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Судове засідання відбу-
деться о 09 годині 30 хвилин 15 липня 2016 року в
приміщенні суду за адресою: м. Козятин, вул. Грушев-
ського, 64, у залі судових засідань № 9.

У разі неявки справа буде розглядатися за вашої від-
сутності, відповідно до ч. 9 ст. 74. З опублікуванням ого-
лошення про виклик, відповідачка вважається
повідомленою про час і місце розгляду справи.

Суддя В. Л. Сєчко

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Ліхтанської Н. П. знаходиться цивільна справа за
позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Долженка Євгена
Олександровича про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд справи призначено на 09 годину 30
хвилин 27 липня 2016 року в приміщенні Бердянського
міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, 
м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 502.

Суд викликає як відповідача Долженка Євгена Олек-
сандровича.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за
наявними в ній матеріалами.

Сватівський районний суд Луганської області викликає
представника Територіальної громади м. Луганськ в особі
Управління комунальним майном Луганської міської ради,
як представник відповідача, по цивільній справі
№426/6584/16-ц за позовом Бардадима Антона Геннадійо-
вича до Територіальної громади м. Луганськ в особі Управ-
ління комунальним майном Луганської міської ради, про
визнання права власності в порядку спадкування за зако-
ном, в судове засідання, яке відбудеться 7 липня 2016 року
о 09.00 годині в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169, 224 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя М. А. Гашинський

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає Подєлякіна Сергія Вікторовича та Подєлякіна Вік-
тора Миколайовича, як відповідачів у судове засідання
для розгляду цивільної справи ЄУ № 420/945/16-ц за по-
зовом ПАТ «Банк Форум» до Подєлякіна С.В., Подєля-
кіна В.М. про стягнення заборгованості, яке відбудеться
05 липня 2016 року о 15 год. 45 хв. (резервна дата су-
дового засідання 11 липня 2016 року о 10 год. 00 хв.) в
приміщенні Новопсковського районного суду за адре-
сою: вул. Українська, 128, смт Новопсков, Луганської об-
ласті.

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

Суддя Д. С. Тарасов

Виноградівський районний суд Закарпатської області по
цивільній справі за позовом Дьоміної Людмили Володими-
рівни до Богаш Марії Юліанівни, Богаш Ульяни Василівни,
третя особа без самостійних вимог: Сливка Вікторія Воло-
димирівна про визнання права власності за набувальною
давністю, викликає Богаш Марію Юліанівну, та Богаш Ульяну
Василівну, мешканців м. Виноградів, вул. Миру 29/18, Виног-
радівського району, як відповідачів в судове засідання, яке
відбудеться 05.07.2016 року о 13.30 годині в приміщенні Ви-
ноградівського районного суду за адресою: 90300, Закарпат-
ська область, м. Виноградів, вул. Тюльпанів, 24.

В разі неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. ст. 169, 224 ЦПК
України.

Суддя А. А. Надопта

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті повідомляє, що 26 лютого 2016 року розгля-
нуто цивільну справу № 409/382/16-ц за заявою
Матвієнка Валерія Олександровича про відновлення
втраченого судового провадження по цивільній
справі № 434/6471/13-ц Артемівського районного
суду м. Луганська за позовом Матвієнко Надії Васи-
лівни до Матвієнка Валерія Олександровича про ро-
зірвання шлюбу та винесено рішення про часткове
відновлення втраченого судового провадження.

Суддя Максименко О. Ю.

Приморський районний суд Запорізької області викликає
в судове засідання на 14 липня 2016 р. о 09.00 годині, за ад-
ресою: Запорізька область, м. Приморськ, вул. Поштова,
буд. 6, як відповідача Аббасова Вугара Гаріб огли у цивільній
справі № 326/766/16-цр (провадження № 2/326/326/2016) за
позовом Шавкової Наталії Василівни до Аббасова Вугара
Гаріб огли, Шавкова Дмитра Дмитровича, заінтересована
особа Приморський районний відділ державної реєстрації
актів цивільного стану Головного територіального управ-
ління юстиції у Запорізькій області про встановлення бать-
ківства та внесення змін до актового запису про
народження.

У разі неявки відповідача в судове засідання на вказані
дату та час, справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Р. Л. Булашев

Горностаївський районний суд Херсонської області ви-
кликає представника Лізингової компанії товариства з об-
меженою відповідальністю «Транстехсервіс «Автограунд»
(код ЄДРПОУ 24141099) в судове засідання, яке відбудеться
14 липня 2016 року об 11.00 годині для розгляду цивільної
справи № 655/230/16-ц за позовом Пироженка Василя Іва-
новича до Лізингової компанії товариства з обмеженою від-
повідальністю «Транстехсервіс «Автограунд» про стягнення
неустойки та відшкодування моральної шкоди, заподіяної
внаслідок порушення прав споживача. Адреса суду: Херсон-
ська область, смт Горностаївка, вул. Торгова, 10. Явка від-
повідача обов’язкова. У разі неявки відповідача в судове
засідання справа буде розглянута за його відсутності, на під-
ставі наявних у справі доказів.

Суддя Посунько Г. А.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоно-
сова, № 157) розглядає цивільну справу № 233/2370/16-ц за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Новікова К.В. про стягнення
заборгованості. Відповідач у справі Новіков Костянтин Вік-
торович, 28 листопада 1975 р.н., останнє відоме місце про-
живання: Донецька область, м. Макіївка, кв-л Шахтарський,
буд. 13-2, викликається до суду на 08 год. 45 хв. 05 липня
2016 року (корп. № 2, каб. № 21), для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутності. 

Суддя О. В. Каліуш

Добровеличківський районний суд Кіровоградської
області викликає Герасименко Маргариту Анатоліївну в
судове засідання як відповідача у цивільній справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «КРЕДОБАНК» до Герасименко Маргарити Анато-
ліївни про стягнення заборгованості по кредитному до-
говору, яке призначене до слухання на 09 годину 00
хвилин 12 липня 2016 року в приміщенні Добровелич-
ківського районного суду Кіровоградської області за ад-
ресою: смт Добровеличківка, вул. Центральна, 119, зал
судових засідань № 4.

У разі неявки, справа буде розглянута за відсутності
відповідача за наявними в ній матеріалами.

Суддя Цоток В. В.

Шаталов Костянтин Олександрович викликається об
11.00 годині 17 серпня 2016 року в судове засідання як
відповідач до Верхньодніпровського районного суду
Дніпропетровської області, м. Верхньодніпровськ, 
вул. Яблунева, 47, по цивільній справі за позовом Шер-
стюк Ірини Миколаївни до Шаталова Костянтина Олек-
сандровича про стягнення аліментів на неповнолітню
дитину та позбавлення батьківських прав. Суддя Шев-
ченко О. Ю. Останнє відоме зареєстроване місце про-
живання відповідача Шаталова Костянтина
Олександровича: м. Луганськ, 2-й провулок Бабуш-
кіна, 57.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає На-
заренко Марину Олександрівну, 22.08.1984 р.н., як
відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/6918/15-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Акцент-Банк» до Назаренко Ма-
рини Олександрівни про стягнення заборгованості,
що відбудеться 08 липня 2016 року о 09.40 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Нікопольський міськрайонний суд повідомляє, 03
серпня 2016 року о 09.30 год. в приміщенні суду в 
м. Нікополі по вул. Шевченка, 201 під головуванням
судді Кобеляцької-Шаховал І. О. слухається цивільна
справа № 182/1596/16-ц провадження 
№ 2/0182/2100/2016 за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» до Демченко Інни Анатоліївни про стягнення
заборгованості.

Відповідачці Демченко Інні Анатоліївні необхідно
з’явитись в судове засідання на вказаний час.

Державне агентство резерву України
оголошує аукціон з реалізації прокату чорних мета-
лів, запчастин до автогальм та моторвагонних сек-
цій, продукції кабельної, підшипників, п/е плівки,
мішків паперових, форм та люльок хлібопекарських.

Аукціон відбудеться 18 липня 2016 р. о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних 

за проведення аукціону: Будиліна І. М. (235-17-42),
Скибало О. М. (235-50-84).

Детальна інформація про умови проведення аук-
ціону розміщена на офіційному веб-сайті Держре-
зерву України – www.gosrezerv.gov.ua.

Горностаївський районний суд Херсонської області
викликає Лейка Сергія Миколайовича в судове засі-
дання, яке відбудеться 14 липня 2016 року о 09.00 годині
для розгляду цивільної справи № 655/353/16-ц за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерційного
банку «ПриватБанк» до Лейка Сергія Миколайовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Ад-
реса суду: Херсонська область, смт Горностаївка, вул.
Торгова, 10. Явка відповідача обов’язкова. У разі неявки
відповідача в судове засідання, справа буде розглянута
за його відсутності, на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Посунько Г. А.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Аку-
лініну Ольгу Юріївну, як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/6437/16-ц за
позовною заявою Акулініна Миколи Володимиро-
вича до Акулініної Ольги Юріївни про розірвання
шлюбу, що відбудеться 05 липня 2016 року о 09.30
год.

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

Суддя О. М. Попова

Калинівський районний суд Вінницької області викли-
кає як відповідача Гринчука Олександра Анатолійовича,
місце проживання якого невідоме, останнє місце пере-
бування: м. Калинівка, вул. Шевченка, 34, Калинівського
району, Вінницької області по цивільній справі за позо-
вом ПАТ «Акцент-Банк» до Гринчука Олександра Анато-
лійовича про стягнення заборгованості, в судове
засідання, яке відбудеться о 10.30 год. 11 серпня 2016
року за адресою: м. Калинівка, вул. Дзержинського, 70,
каб. № 7, Вінницької області.

У разі неявки відповідача в судове засідання справу
буде розглянуто за його відсутності за наявними в справі
доказами.

Суддя Каращук О. Г.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комер-
ційний банк «ПриватБанк» до Чернишової Наталі Георгіївни про
стягнення заборгованості.

Відповідачка по справі Чернишова Наталя Георгіївна,
27.10.1953 року народження, яка мешкає за адресою, вказаною
в позові: м. Артемівськ, Донецька область, вул. Червоноармій-
ська, 40/23, викликається на 09 годину 30 хвилин 5 липня 2016
року до суду: м. Бахмут, вул. Миру, 5, кім. 302, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачки, вона повинна
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута в її відсутність.

Суддя Фролова Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комер-
ційний банк «ПриватБанк» до Макарова Вячеслава Вікторовича
про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Макаров Вячеслав Вікторович,
12.11.1981 року народження, який мешкає за адресою, вказаною
в позові: м. Артемівськ, Донецька область, вул. Івкіна, буд. 22,
викликається на 09 годину 00 хвилин 5 липня 2016 року до суду:
м. Бахмут, вул. Миру, 5, кім. 302, для участі в розгляді справи
по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута в його відсутність.

Суддя Фролова Н. М.

В провадженні Шевченківського районного суду 
м. Києва знаходиться цивільна справа №761/10729/16-ц
за позовом Тимченко Надії Дмитрівни до Вольської
Олени Володимирівни про визнання договору купівлі-
продажу квартири недійсним.

Розгляд зазначеної справи призначено на 16.08.2016
року об 11.00 год. у Шевченківському районному суді 
м. Києва, каб. 403 (адреса суду: м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 31-А). Суд викликає Вольську Олену Володими-
рівну як відповідачку.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки справа буде
розглядатися за наявними в ній доказами.

Суддя А. А. Осаулов

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Мишкіна Ігоря Борисовича (Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, вул. Горького, 19/9) у судове
засідання з розгляду цивільної справи №428/2054/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційного
банку «Приватбанк» м. Дніпропетровськ до Мишкіна Ігоря
Борисовича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, стягнення судового збору, яке відбудеться
26.07.2016 року о 08 годині 30 хвилин у приміщенні суду за
адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бул.
Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове засі-
дання суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Слов’янським міськрайонним судом Донецької об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2)
розглядається цивільна справа за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Фетисової Олени Анатоліївни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Відповідачка у справі Фетисова Олена Анатоліївна, ос-
таннє відоме місце мешкання: м. Горлівка, вул. Рєпіна,
4, викликається о 14 год. 00 хв. 5 липня 2016 року до
суду, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відпові-
дачка повинна повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Ю. В. Чернишов

Вишгородський районний суд Київської області
повідомляє, що Гриненка Олександра Миколайовича
викликають в судове засідання як відповідача у ци-
вільній справі за позовом Гриненко Світлани Вікто-
рівни до Гриненка Олександра Миколайовича про
розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 07 липня 2016 року
о 10 годині 30 хвилин, за адресою: м. Вишгород, вул.
Кургузова, 7, кабінет № 17.

У разі неявки відповідача без поважних причин
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя М. Б. Баличева

Комінтернівський районний суд м. Харкова по ци-
вільній справі за позовом Змєєвої А. М. до Змєєва
А. В., третя особа: управління ведення реєстру тери-
торіальної громади Департаменту реєстрації ХМР –
про позбавлення права користування житловим при-
міщенням, викликає до суду як відповідача Змєєва
Андрія Віталійовича на 06.07.2016 р. на 09 год. 40 хв.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Комін-
тернівського районного суду м. Харкова, за адресою:
м. Харків, пров. Брянський 5, зал судових засідань
№ 6.

Суддя Б. П. Григор’єв

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, каб. 202) розглядає
цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства
«Державний Ощадний банк України» до Барановської Тетяни
Вікторівни про стягнення заборгованості.

Відповідачка по справі 219/1800/2016-ц Барановська Тетяна
Вікторівна, зареєстрована та проживає за адресою: Донецька об-
ласть, м. Юнокомунарівськ, вул. Рахманінова, 20/2, викликається
на 09 годину 30 хвилин 6 липня 2016 року до суду, для участі у
розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачки, вона повинна
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута у її відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Вишгородський районний суд Київської області
повідомляє, що Темніков Олексій Валерійович ви-
кликається в судове засідання як відповідач у ци-
вільній справі за позовом Смірнова Олега
Миколайовича до Темнікова Олексія Валерійовича
про визнання втратившим право користування жит-
ловим приміщенням (справа № 363/1155/16-ц/).

Судове засідання відбудеться 08 липня 2016 року
о 14.00 годині, за адресою: м. Вишгород, вул. Кур-
гузова, 7 кабінет № 11.

У разі неявки відповідача без поважних причин
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя С. І. Купрієнко

Піщанський районний суд Вінницької області ви-
кликає в судове засідання Нігруцу Артура Миколайо-
вича в справі за позовом Нігруци Марії Миколаївни,
про визнання особи такою, що втратила право на ко-
ристування житловим приміщенням та знаття з ре-
єстраційного обліку.

Розгляд справи відбудеться 7 липня 2016 року о
10 год. 00 хв. в приміщенні Піщанського районного
суду Вінницької області за адресою: смт Піщанка,
вул. Вишнева, 5, Вінницької області. 

Суддя О. І. Фартух

Шевченківський районний суд м. Чернівців викли-
кає Дарагана Олександра Петровича, 26.07.1954 р.
н., зареєстрованого в м. Чернівці вул. Щербанюка,
39/7 як відповідача по справі за позовом Ворощука
С. І., третя особа: Ворощук З. І. до відповідача про
визнання особи такою, що втратила право користу-
вання житлом.

Судове засідання відбудеться 20 липня 2016 року
о 09.45 год. за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Ка-
федральна 4, кабінет № 19. Ваша явка обов’язкова і
у випадку неявки в судове засідання справа буде
розглянута у вашу відсутність.

Суддя В. Г. Смотрицький

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області
викликає в судове засідання на 06.07.2016 р. о 10.00
год., за адресою: Миколаївська область, м. Южноукра-
їнськ, вул. Дружби народів, 3-А до судді Савіна О. І. як
відповідача Макаренка Олега Миколайовича у цивільній
справі № 486/447/16-ц за позовною заявою Вихрист Ніни
Станіславівни до Макаренка Олега Миколайовича, третя
особа: Орган опіки та піклування Южноукраїнської мі-
ської ради Миколаївської області, про позбавлення бать-
ківських прав.

В разі неявки відповідача, справу буде розглянуто без
його участі, за наявними доказами у справі.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 3 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +14 +19    +27 +32
Житомирська +15 +20    +27 +32
Чернігівська +14 +19    +26 +31
Сумська +14 +19    +26 +31
Закарпатська +15 +20    +22 +27
Рівненська +15 +20    +24 +29
Львівська +15 +20    +21 +26
Івано-Франківська +15 +20    +23 +28
Волинська +15 +20    +21 +26
Хмельницька +15 +20    +26 +31
Чернівецька +15 +20    +26 +31
Тернопільська +15 +20    +24 +29
Вінницька +14 +19    +27 +32

Oбласть Нiч          День
Черкаська +14   +19   +27  +32
Кіровоградська +14   +19   +27  +32
Полтавська +14   +19   +27  +32
Дніпропетровська +15   +20   +27  +32
Одеська +17   +22   +27  +32
Миколаївська +16   +21   +26  +31
Херсонська +16   +21   +26  +31
Запорізька +16   +21   +26  +31
Харківська +14   +19   +26  +31
Донецька +15   +20   +27  +32
Луганська +13   +18   +26  +31
Крим +18   +23   +24  +29
Київ +17   +19   +29  +31

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ТУРИЗМ. На території істори-
ко-культурної пам’ятки «Кам’ян-
ська Січ» у Бериславському
районі на Херсонщині відкрито
туристський маршрут.

Презентували його науковці,
історики, краєзнавці та пред-
ставники влади. Під час заходу
вперше відбулась екскурсія філі-
єю Національного заповідника
«Хортиця».  «Кам’янська Січ»
вважається однією з головних
святинь українського козацтва.
Саме тут було проголошено
текст першої демократичної
Конституції Пилипа Орлика, яка
визначала права і обов’язки ко-
заків, територію, стратегічний
план розвитку та міжнародні
пріоритети.  На той момент її на-
зивали Договори і постановлен-
ня прав і вольностей Війська За-
порозького.

Як зазначали  під час екскур-
сії, на початок ХХІ століття тут
збереглися всі три основні скла-
дові частини Січі: кіш, до складу
якого входили курені, скарбниці,
січова площа; передмістя з ви-
робничими майстернями та  жит-
ловими будинками; козацький
цвинтар, на якому збереглася
могила видатного кошового ота-
мана Костя Гордієнка з курга-
ном. Це об’єкти культурної спад-
щини національного значення.
За словами співробітника Націо-

нального заповідника «Хортиця»
Михайла Левченка, на Січі пла-
нують  продовжити розкопки,
щоб реставрувати цю історичну
пам’ятку та розвивати зелений
туризм. А голова Херсонської
облдерж адміністрації Андрій
Гордєєв зауважив, що обласна
влада готова підтримати проект
відновлення Січі, щоб про цей іс-
торичний об’єкт дізналися не ли-
ше жителі Херсонщини, а й усієї
України. 

«Відроджуючи історію 
Херсонщини, відродимо істо-
рію України», — наголосив
чиновник.

Відкриття нового маршруту
припало на святкування 20-річчя
Конституції. Тож завдяки старан-
ням активістів і патріотів Берис-
лавського району для гостей Січі
підготували святкові заходи. Так,
козаки продемонстрували дійс-
тво, під час якого вони зобрази-
ли подію обрання гетьмана укра-

їнського козацтва Пилипа Орли-
ка та озвучили пункти договору
між гетьманом Орликом та Вій-
ськом Запорозьким. Відбулися
виступи фольклорно-етногра-
фічного кінного театру «Запо-
розькі козаки», січових козаків
історико-культурного заповідни-
ка «Хортиця», козацькі майстер-
класи, гирьові змагання. Гості
скуштували козацький куліш, ог-
лянули виставку українських
сувенірів.

Діти малюють 
Дніпро

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

КОНКУРС. 2 липня в Україні відзначають свято третьої за
величиною (після Волги та Дунаю) річки Європи — Міжнарод-
ний день Дніпра. Основний басейн ріки (291 тисяча квадратних
кілометрів з 504 тисяч) розміщений на території України. Саме
в Україні Дніпро впадає в Чорне море.

За всю історію річка мала багато назв. Греки здавна нази-
вали Дніпро Борисфеном, що означає «той, що тече з півночі».
Турки звали її Узи або Узу. Слов’яни використовували поетичну
назву Славутич. Ну а сучасна назва Дніпро походить від дав-
ньоіранського слова, що означає «велика вода».

Дніпро по праву вважається колискою нашого народу, адже
саме звідси починається описана історія України-Русі. З дав-
ніх-давен річка мала надзвичайно велике значення як для про-
стих людей, так і держави. Вона забезпечувала водою та ри-
бою, а також служила важливим торговельним каналом, який
з’єднував ці землі зі всім чорноморським регіоном. Саме за по-
рогами Дніпра, на острові Хортиця, діяла славетна Запорізька
Січ.

В наш час індустріалізації та урбанізації гирло річки істотно
змінили різними каналами та греблями. Щодня в Дніпро вики-
дають тисячі тонн промислових відходів та каналізаційних сто-
ків. Все це призводить до великого забруднення головної вод-
ної артерії країни. Причому екологічна ситуація з кожним роком
погіршується.

Привернути увагу до Дніпра та нагадати про проблеми з во-
дою вирішили  й працівники Черкаського регіонального управ-
ління водних ресурсів, які напередодні свята провели серед
найменших черкащан обласний конкурс дитячого малюнка
«Дніпро — перлина України».

Як виявилося, діти з насолодою малюють Дніпро. Фломасте-
рами, олівцями, фарбами. Цікаво, що найменші шанувальники
нашої великої ріки добре обізнані з її проблемами, бажають оз-
доровити найголовнішу водну артерію, допомогти облаштувати
її мальовничі береги, поставити надійний заслін губителям здо-
рового довкілля. Все це вони й відображають у своїх малюнках.

— Ідею конкурсу висунули в Дніпровському басейновому уп-
равлінні водних ресурсів, — розповів заступник начальника
Черкаського РУВР Владислав Бондаренко. — Всі малюнки
(близько півсотні)  були цікаві, тому переможців було визначити
складно. Найкращими журі  визнало роботи, найтісніше
пов’язані з водним басейном, також враховувалася  самостій-
ність виконання. 

Конституція: крізь пісок і музику 
Олександра ШУТКО 

для «Урядового кур’єра»

ПЕРФОРМАНС. У день  на-
родження Основного Закону
України в Національній філар-
монії відбувся благодійний кон-
церт-перформанс «Хроніка.
КонституціЯ», який ініціювала
громадськість. Це дійство, в
якому поєдналися пісочне шоу
та класична музика, було уо-
собленням того, що Конститу-
ція — це жива, близька кожній
людині книга. 

Двадцятирічна історія тво-
рення головного закону країни
пронеслася перед глядачами
калейдоскопом яскравих пісоч-
них ескізів, які створила Тетяна
Галіцина під музику драматич-
ного струнного квартету №8 у
перекладі для оркестру Дмитра
Шостаковича. Перші щемливі
інтонації, з яких була зіткана лі-
рична повільна частина твору
Largo, вдало поєдналися з
ілюстрацією народження Ос-
новного Закону, коли 5 червня
1995 року український парла-
мент і Президент підписали
Конституційний договір, що
впродовж року слугував голов-
ним законом держави. «Саме в
статті першій цього документа
вперше було проголошено: в
Україні визнається і діє при-
нцип верховенства права, від-
повідно до якого відбувся поділ
влади», — зауважив тогочас-
ний міністр юстиції Сергій Голо-
ватий. 

Несподіваний вихор емоцій
бурхливого танцю в другій час-
тині Allegro molto Шостаковича
та поява нових пісочних обра-
зів — книги й державних сим-
волів України — знаменували
народження Конституції Украї-
ни. «Таким чином наш народ,

який представляють парламен-
тарії, поставив крапку у справі
державного самовизначення»,
— зазначив один із її авторів
Володимир Шаповал. 

Сповнена іронії та жалю те-
ма третьої частини музичного
твору ознаменувала новий
етап в існуванні Конституції, ко-
ли вона зазнала чимало сум-
нівних змін. «Переконуючи у
необхідності внесення їх для
удосконалення організації дер-
жавної влади, 8 грудня 2004 ро-
ку політики з різних таборів ци-
нічно використали цей інстру-
мент для задоволення своїх ін-
тересів: тодішня влада задля
обмеження повноважень Пре-
зидента України, вибори якого
вони програли, а опозиція —
для зміни закону про вибори,
аби гарантовано перемогти на
повторному голосуванні друго-
го туру президентських перего-

нів», — додав голова правління
Центру політико-правових ре-
форм Ігор Коліушко. А нагадав
глядачам про ті часи образ віт-
рильника, який несло  морем
під час шторму з купкою мож-
новладців на борту. По собі він
залишав уламки дерев і плотів,
на яких з останніх сил трима-
ються прості люди. 

«Конституційний переворот»
Януковича від 30 вересня 2010
року, який, за свідченнями суд-
ді Конституційного Суду Украї-
ни Віктора Шишкіна, призвів до
того, що антиукраїнські сили на
підставі тексту Конституції 1996
року встановили олігархічно-
авторитарне президентство,
символізував образ чорного от-
руйного павука. 

Кульмінацією концерту став
пісочний ескіз у вигляді парос-
тка, який під час просвітленого
звучання останньої частини

класичного музичного твору
перетворився на Дерево укра-
їнського роду. Все це нагадува-
ло про перемогу Революції гід-
ності, завдяки якій ми поверну-
лися до редакції Конституції
2004 року. 

На завершення прозвучала
«Молитва за Україну» Миколи
Лисенка у виконанні Олексан-
дра Чувпила. «Велика бороть-
ба у нас ще попереду. Це відоб-
ражають нинішні події: Крим,
схід і загалом ставлення влади
до Конституції. Тож боротьба
триває», — заявила автор про-
екту, експерт ЦППР Юлія Кири-
ченко. І додала, що ініціювала
збір коштів для розробки та ви-
дання до 1 вересня 2016 року
підручника «Конституція для
першокласників». Тому що по-
важне ставлення до Основного
Закону країни слід виховувати
з дитинства.  

Хотілося б із граніту, та поки що із піску
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