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КУРСИ ВАЛЮТ/БАнКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені національним банком України на 3 серпня 2016 року
USD 2482.3176 EUR 2778.4581 RUB 3.7115 / AU 338526.06 AG 5140.88 PT 285466.52 PD 178975.10

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

Запорізький патруль: безпека й порядок
РЕПОРТАЖ. 4 серпня країна відзначає День Національної поліції. 
Напередодні свята кореспондент «УК» чергував із правоохоронцями

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

У Запоріжжі День Нацполі-
ції збігся зі 100 днями робо-

ти працівників патрульної полі-
ції. Місцева влада надала як по-
дарунок 4 мільйони гривень на 

ремонт приміщення Головуправ-
ління Нацполіції, зокрема на від-
новлення даху та реконструк-
цію системи опалення. З пер-
шим ювілеєм патрульних полі-
цейських привітали керівники 
області, міста, колеги із силових 
структур. Щоб дізнатися, як пра-

цюється правоохоронцям, «УК» 
провів день із поліцейським па-
трульним екіпажем №206 у 
складі сержанта поліцейської 
роти №24-го батальйону управ-
ління патрульної поліції у міс-
ті Запоріжжі Едуарда Іванова та 
рядової Ксенії Мікулянич.

…Щойно виїхали на чер-
гування, Ксенія Михайлівна 
отримала на планшет виклик 
через службу «102», що посе-
ред вулиці нерухомо лежить 
чоловік. Поліцейські проїхали 
менш як кілометр і побачили 
того чоловіка. Підійшли, пора-

хували пульс, привели до тями, 
обробили незначні рани зелен-
кою та йодом. Виявилося, чоло-
вік був дуже п’яним. Сержант 
одразу викликав «швид-
ку», і коли прибули лі-
карі, поліцейські продо-
вжили свій шлях. 

Президент США про неухильну підтримку нашої країни 
в її боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність  
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ООН навела 
сумну статистику 

АТО. Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-
Хусейн закликав сторони конфлікту на Донбасі приділити пер-
шочергову увагу захисту цивільних, вживши невідкладних за-
ходів для розрядки ситуації на лінії зіткнення.

У червні 2016 року Управління Верховного комісара ООН з 
прав людини задокументувало 69 постраждалих серед цивільно-
го населення (12 загиблих і 57 поранених). Це майже вдвічі біль-
ше, ніж у травні, і найбільше з минулого серпня. У липні їх ста-
ло ще більше — 73 (8 загиблих і 65 поранених). Середньомісяч-
на кількість жертв за два літні місяці (71) більш ніж удвічі переви-
щила таку статистику (34) протягом дев’яти попередніх місяців, 
з вересня 2015 року по травень 2016 року. Понад половина всіх 
жертв, повідомляє УНІАН, загинули внаслідок артобстрілів.

Загалом у зоні конфлікту на Донбасі із середини квітня 2014 
року по 31 липня 2016 року Управління Верховного комісара 
ООН з прав людини задокументувало 31 690 постраждалих як 
серед ЗСУ, цивільних осіб, так і серед членів незаконних озбро-
єних формувань, враховуючи 9553 убитих та 22 137 поранених.
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ЦИТАТА ДНЯ

БАРАК ОБАМА:

ЦИФРА ДНЯ

1000000 євро
сягає матеріально-технічна 

допомога НАТО для гуманітарного 
розмінування територій у Донецькій 

та Луганській областях 

«Ми й надалі 
намагатимемося досягти 

врегулювання для 
імплементації мінських 

угод і домогтися, щоб 
Росія та сепаратисти 

склали зброю 
і припинили знущатися 

над Україною».

Мир і затишок 
для великої родини 

ДОРОЖНІЙ КОНТРОЛЬ

Уперше за останні 
шість років з обласного 
бюджету Чернігівщини 
надано гроші на 
транспортні артерії

Указ Президента України 
«Про території та об’єкти 
природно-заповідного 
фонду загальнодержавного 
значення»

ДОКУМЕНТ

ПЕРЕСЕЛЕНЦІ. Як донеччани бориспільчанами стали

Дружна сім’я Ставцевих щаслива у новій домівці
34



�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні спеціального 
судового провадження

Вінницький міський суд Вінницької області викликає обвинуваченого
Ломаку Олександра Анатолійовича, 17.05.1972 р.н., зареєстрованого та
проживаючого за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, пр. Перемоги, 55а,
кв. 72, в судові засідання, які відбудуться 09.09.2016 року о 09.30 год.
та 19.09.2016 року о 09.30 год. в залі судового засідання № 28 по вул.
Грушевського, 17, що в м. Вінниці, по кримінальному провадженню 
№ 42016020420000054 від 15.03.2016р. у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 1 ст.111, ч. 1 ст. 408 КК України.

Явка обвинуваченого Ломаки Олександра Анатолійовича в зазначені
судові засідання є обов’язковою.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Жидкову Марію
Денисівну як відповідача по цивільній справі № 2/756/3384/16 за по-
зовом Калюжного Юрія Юрійовича до Жидкової Марії Денисівни
про розірвання шлюбу на 14 вересня 2016 р. на 09.15 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 24, суддя Шу-
мейко О.І.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини неявки в су-
дове засідання, справа буде розглянута за вашої відсутності за на-
явними у справі доказами відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя О.І. Шумейко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) роз-
глядає цивільні справи за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості до:

1. Відповідач: Булатов Микола Ілліч, останнє місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка,
вул. Гречнєва, буд. 8, кв. 9, викликається 8 серпня 2016 року о 08 год. 20 хв. до суду для участі у розгляді
справи по суті.

2. Відповідач: Соколов Сергій Володимирович, останнє місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м.
Горлівка, вул. Танкістів, буд. 33, викликається 8 серпня 2016 року о 09 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді
справи по суті.

3. Відповідач: Кабанов Сергій Іванович, останнє місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка,
вул. Гречнєва, буд. 6, кв. 14, викликається 8 серпня 2016 року о 09 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя О. В. Неженцева

Артемівський міськрайонний суд Донець-
кої області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Прилепської Тетяни
Яківни про стягнення боргу.

Відповідачка по справі Прилепська Тетяна
Яківна (адреса: Донецька обл., м. Єнакієве,
вул. Першотравнева, 6) викликається на
10.08.2016 року о 13 год. 15 хв. до суду, ка-
бінет № 307, для участі у розгляді справи по
суті.

Відповідачці пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття відповідачки, вона повинна пові-
домити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута у її відсутність

Суддя Л. В. Шевченко

Артемівський міськрайонний суд Донець-
кої області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Ромашової Ганни Вале-
ріївни про стягнення боргу.

Відповідачка по справі Ромашова Ганна
Валеріївна (адреса: Донецька обл., м. Єна-
кієве, вул. Горлівська, 2/8) викликається на
10.08.2016 року о 13 год. 30 хв. до суду, ка-
бінет № 307, для участі у розгляді справи по
суті.

Відповідачці пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття відповідачки, вона повинна пові-
домити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута у її відсутність

Суддя Л. В. Шевченко

Артемівський міськрайонний суд Донець-
кої області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Халус Тамари Володи-
мирівни про стягнення боргу.

Відповідачка по справі Халус Тамара Во-
лодимирівна (адреса: Донецька обл., м. Єна-
кієве, вул. Айвазовського, 74-а/18)
викликається на 10.08.2016 року о 14 год. 00
хв. до суду, кабінет № 307, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття відповідачки, вона повинна пові-
домити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Л. В. Шевченко

Артемівський міськрайонний суд Донець-
кої області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Колотилової Олени Во-
лодимирівни про стягнення боргу.

Відповідачка по справі Колотилова Олена
Володимирівна (адреса: Донецька обл., м.
Єнакієве, вул. Айвазовського, 46/108) викли-
кається на 10.08.2016 року о 14 год. 30 хв.
до суду, кабінет № 307, для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття відповідачки, вона повинна пові-
домити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Л. В. Шевченко

Артемівський міськрайонний суд Донець-
кої області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Тимощука Ігоря Воло-
димировича про стягнення боргу.

Відповідач по справі Тимощук Ігор Воло-
димирович (адреса: Донецька обл., м. Єна-
кієве, вул. Вільямса, 58/7) викликається на
10.08.2016 року о 14 год. 15 хв. до суду, ка-
бінет № 307, для участі у розгляді справи по
суті.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття відповідача, він повинен повідо-
мити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність.

Суддя Л. В. Шевченко

Артемівський міськрайонний суд Донець-
кої області (м. Артемівськ Донецької області,
вул. Артема, 5) розглядає цивільну справу
2/219/2327/2016 за позовом Волкової Тетяни
Сергіївни до Волкова Олега Валерійовича
про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі Волков Олег Валерійо-
вич, 30.09.1975 р.н., останнє місце реєстра-
ції: м. Донецьк, вул. Прожекторна, 2-189,
викликається на 10.08.2016 року о 08.30 го-
дині до суду, каб. № 309, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття, відповідач повинен повідомити
суд про причину неявки, інакше справа буде
розглядатися у його відсутність.

Суддя Тверський C. M.

Артемівський міськрайонний суд Донець-
кої області (м. Артемівськ Донецької області,
вул. Артема, 5) розглядає кримінальну
справу 1-кп/219/38/2016 у спеціальному су-
довому провадженні за обвинуваченням
Борщова А.Л. за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений у справі Борщов Андрій
Леонідович, 03.10.1974 р.н., останнє місце
реєстрації та проживання: Донецька область,
м. Сіверськ, вул. Ювілейна, 8-17, виклика-
ється на 10.08.2016 року о 12.00 годині до
суду, каб. № 309, для участі у розгляді
справи по суті.

У випадку неприбуття обвинуваченого
справа буде розглядатися у його відсутність.

Суддя Тверський C. M.

Слов’янський міськрайонний суд Донець-
кої області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2) розглядає цивільну справу
за позовом Малюти Олега Володимировича
до Мастетюріної (Малюти) Олени Вікторівни
про розірвання шлюбу.

Відповідачка по справі Мастетюріна (Ма-
люта) Олена Вікторівна, яка зареєстрована
за адресою: Донецька область, м. Горлівка,
вул. Карпинського, б. ход 3, викликається на
08.00 годину 10 серпня 2016 року до суду
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя І. О. Сидоренко

Слов’янський міськрайонний суд Донець-
кої області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2) розглядає кримінальне
провадження за обвинуваченням Богатира
Якова Геннадійовича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.
258-3 КК України.

Обвинувачений Богатир Яків Геннадійо-
вич, останнє місце реєстрації та проживання:
Одеська область, Комінтернівський район, с.
Свердлове, вул. Гагаріна, буд. 12, виклика-
ється на 10 серпня 2016 року о 14 год. 00 хв.
до суду для участі у розгляді справи по суті.

Суддя Пронін С. Г.

Костянтинівський міськрайонний суд До-
нецької області (суддя О.О. Наумик) викликає
в судове засідання по справі № 233/1809/16-ц
за позовом Самань Р.І. до Петренка В.Є. про
розірвання спадкового договору, яке відбу-
деться 10 серпня 2016 року о 16.00 годині за
адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова,
157, корп. 2, каб. 24, як відповідача Петренка
Віталія Євгеновича, останнє місце прожи-
вання: м. Макіївка, с. Ясинівка, вул. Совєтська,
83.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази на їх під-
твердження.

У разі неявки відповідача в судове засі-
дання справа, згідно з вимогами ЦПК України,
може бути розглянута за його відсутності.

Суддя О. О. Наумик

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє Миро-
ненка Володимира Миколайовича, Мироненко Олену Ста-
ніславівну, законних представників неповнолітнього
Мироненка Івана Володимировича, про те, що 16 серпня
2016 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 03113, м. Київ, вул.
Полковника Шутова, 1, каб. 11 відбудеться судове засідання
в цивільній справі за позовом Єрьоменко Зінаїди Володи-
мирівни в інтересах неповнолітнього Єрьоменка Володи-
мира Юрійовича до Вас як відповідачів про відшкодування
майнової та моральної шкоди, завданої умисним злочином.

При цьому повідомляємо, що в разі Вашої неявки в су-
дове засідання без поважних причин або неповідомлення
про причини своєї неявки, суд вирішує справу на підставі
наявних у ній доказів.

Суддя Шереметьєва Л.А.

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/1692/16-ц за позовом Кудінової Вікторії Олексан-
дрівни до Луганської міської ради про визнання права
власності на житлову квартиру.

Судове засідання відбудеться 05.08.2016 року об 11:00
год. (резервна дата на 09.08.2016 року об 11:00 год.) в залі
суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Шевченка, 2.

Викликається відповідач Луганська міська рада, адреса:
Луганська область, м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 14.

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

Суддя Полєно B.C.

Срібнянським районним судом Чернігівської області

викликається до суду: Мекшун Віталій Васильович (ос-

таннє відоме місце проживання: 17332, Чернігівська

обл., Срібнянський р-н, смт Дігтярі, вул. Удайська, буд.

13) на 10 годину 00 хвилин 08.08.2016 р. для участі у

розгляді справи № 746/257/16-ц по суті за позовом ПАТ

КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кре-

дитним договором. 

Суддя Цигура Н.А.

Цимбал Євген Миколайович, 26.07.1986 р.н., останнє
відоме місце проживання якого: Донецька обл., м. Хар-
цизьк, вул. Свердлова, буд. 49, викликається до Добро-
пільського міськрайонного суду Донецької області як
відповідач по цивільній справі № 227/2217/16-ц за позо-
вом ПАТ Комерційний Банк «ПриватБанк» до Цимбал
Євгена Миколайовича про стягнення заборгованості. Су-
дове засідання відбудеться 05.08.2016 року об 11:00 год.
в приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. До-
бропілля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки відповідача
до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній
даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В.В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу 2/219/3504/2016 за позовом Холодової Ірини
Анатоліївни до Захарової Олени Анатоліївни про визнання
права власності в порядку спадкування за законом.

Відповідач у справі Захарова Олена Анатоліївна, останнє
місце реєстрації: Луганська область, м. Стаханів, вул. Н.
Кучеренко, 15/9, викликається на 12.08.2016 року на 10-
00 годину до суду, каб. № 213, 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 розглядатися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Закльопний Іван Миколайович, 11.09.1958 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання якого: Донецька обл., 
м. Харцизьк, с. Троїцько-Харцизьк, вул. Шевченка, буд.
8, викликається до Добропільського міськрайонного
суду Донецької області як відповідач по цивільній справі
№ 227/2105/16-ц за позовом ПАТ Комерційний Банк
«ПриватБанк» до Закльопного Івана Миколайовича про
стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться
05.08.2016 року об 11:00 год. в приміщенні суду за ад-
ресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова,
39А. У разі неявки відповідача до суду справу буде вирі-
шено на підставі наявних у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В.В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м.
Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу 2/219/3105/2016 за позовом Сесікової Те-
тяни Юріївни до Сесікова Євгена Анатолійовича про
визнання права власності в порядку спадкування.

Відповідач у справі Сесіков Євген Анатолійович, останнє
місце реєстрації: Донецька область, м. Єнакієве, провул.
Башкірський, 10, викликається на 12.08.2016 року на 09.30
годину до суду, каб. № 213, 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 розглядатися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м.
Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу 2/219/2965/2016 за позовом ТОВ «Бахмут-
Енергія» до Чуприна Анатолія Івановича про стягнення
боргу. Відповідач у справі Чуприн Анатолій Іванович, ос-
таннє місце реєстрації: Донецька область, м. Бахмут, вул.
Горбатова, 83/20, викликається на 11.08.2016 року на
08.45 годину до суду, каб. № 213, 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 розглядатися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

 
1. Інвестор (замовник) ТОВ «СІНЕРГІЯ 1991» 
Поштова і електронна адреса 03048, м. Київ, вул. Федора Ернста 
буд. 16-Б, група приміщень №202 (літ. А). ooffff iiccee@@ssiieenneerrggyy..ccoomm..uuaa  

2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти):  
м. Ірпінь, Київська область 

3. Характеристика діяльності (об’єкта)  
  (орієнтовно за об’єктами-аналогами, належність 

Автомобільний газозаправний пункт зріджених газів (АГЗП) 
до об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, наявність транскордонного впливу) 

відноситься до об’єктів з підвищеною  екологічною небезпекою, транскордонний вплив  
відсутній 

Технічні і технологічні дані АГЗП з підземним розташуванням резервуару,  
кількість заправок 50 авт/добу, підземний резервуар модульного типу V заг = 18,5 м,3  

(види та обсяги продукції, що виробляється, термін експлуатації ) 
 паливо скраплений вуглеводний газ (пропан-бутан),  дві  паливо роздавальні колонки,  
операторна з технічними приміщеннями загальна S забуд.= 143,80 м2, дизельгенератор. 
4. Соціально-економічна необхідність проектованої діяльності  
Для надання сервісу водіям автотранспорту та пасажирам 

5. Потреба в ресурсах при будівництві й експлуатації: 
    земельних на існуючій власній земельній ділянці загальною площею 0,1 га 

                     (площа земель, що вилучаються, у тимчасове і постійне користування, вид використання) 
   сировинних будівельні матеріали з підприємств регіону  

(види, обсяги, місце розробки і видобування, джерела одержання) 
   енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) Річний обсяг під реалізацію 

                                                                                                            (види, обсяги, джерела) 
суміші пропан-бутан – 3650 м3/рік,  доставка автотранспортом 
Річна витрата електроенергії при експл. - 538,3 тис. кВт рік від існуючих мереж 
   водних при експлуатації  в обсязі 0,55 м3/добу, доставка води  

(обсяги, необхідна якість, джерела водопостачання) 
  трудових при будівництві – штат будівельної організації,  
при експлуатації  – загальна кількість працюючих 12 чол., в найбільшу зміну 6 чол. 
6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації) при будівництві -  
 автотранспорт підрядника по існуючим автодорогам;  
при експлуатації – автотранспорт на договірних засадах. 
7. Екологічні та інші обмеження планової діяльності за варіантами  
екологічні – гранично допустимі концентрації шкідливих речовин (ГДК); 
санітарно-гігієнічні – санітарно-захисна зона; допустимі рівні шуму; 
територіальні – межі ділянки; 
протипожежні – нормативні розриви 
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами  
Інженерно – геодезичні  вишукування 
9. Можливі впливи планової діяльності (при будівництві і експлуатації) на навколишнє середовище: 
      клімат і мікроклімат не впливає 
      повітряне у межах  гранично допустимих концентрацій 
      водне  вплив незначний 
      ґрунт вплив незначний з урахуванням запропонованих заходів 
      рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти не впливає 
      навколишнє соціальне середовище вплив незначний 
      навколишнє техногенне середовище не впливає 
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації,  
знешкодження або безпечного захоронення Поводження з відходами згідно нормативних  
документів при будівництві – будівельне сміття, при експлуатації – побутові відходи та  
сміття від прибирання території згідно договору з КП. Побутові стоки відводяться в  
вигрібний резервуар з подальшим вивезенням згідно договору з КП. Накопичені нафтопродукти 
із очисних споруд вивозяться для утилізації на спецпідприємство згідно договору, 
накопичений осад вивозиться на міське звалище побутового сміття згідно договору.   
Демеркуризація використаних ламп на  спеціалізованих пунктах утилізації. 
11. Обсяг виконання ОВОС В повному обсязі згідно вимог ДБН А.2.2-1-2003* 
12. Участь громадськості Звернення та пропозиції приймаються за адресою 
 (адреса, телефон і час ознайомлення з матеріалами проекту і  ОВНС,  
08200, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, Ірпінська міська рада, Тел: 04597 61407, 09:00-18:00 

подачі пропозицій) 

 
 Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут (Артемівськ)

Донецької області, вул. Миру, 5) викликає відповідачів:
— по справі 2/219/1703/2016 відповідача Бочкова Андрія Вікторовича,

08.05.1985 р.н., останнє місце проживання та реєстрації: Донецька область, 
м. Бахмут (Артемівськ), вул. Ювілейна, 85-64, по справі Даниленко А. Ю. про
стягнення суми, на 11.08.2016 року о 09.00 годині до суду, каб. № 309, 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 розглядатися у його відсутність.

Суддя С. М. Тверський

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут (Артемівськ) Донецької
області, вул. Миру, 5) за позовом ПАТ «Центренерго» про стягнення боргу викликає від-
повідачів:

— по справі 2/219/2160/2016 відповідачів Чернишову Ірину Олексіївну, 21.11.1964 р.н.,
Чернишову Ольгу Олександрівну, 01.09.1987 р. н., останнє місце реєстрації: Донецька об-
ласть, м. Світлодарськ, буд. 28, кв. 49, на 12.08.2016 року о 08.30 годині;

— по справі 2/219/1444/2016 відповідачів Рославцову Яну Олегівну, 02.04.1972 р. н.,
Рославцова Володимира Вікторовича, 20.02.1993 р. н., останнє місце проживання та ре-
єстрації: Донецька область, м. Світлодарськ, буд. 16, кв. 36, на 12.08.2016 року о 08.40 го-
дині до суду, каб. 309, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглядатися у їхню відсутність. Суддя С. М. Тверський

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут (Артемівськ) Донецької
області, вул. Миру, 5) викликає відповідачів: 

— по справі 2/219/2342/2016 відповідача Писаревську Валерію Олександрівну, 02.09.1986
р.н., останнє місце проживання та реєстрації: Донецька область, м. Горлівка, вул. Зенітна,
15-172, по справі Писаревського В. І. про розірвання шлюбу на 11.08.2016 року о 08.45 год.;

— по справі 2/219/1925/2016 відповідача Ілларіонову Олену Володимирівну, 18.11.1967
р. н., останнє місце проживання та реєстрації: Донецька область, м. Бахмут, вул. Зелена, в/ч
2970, по справі Пілєва О. С. про розірвання шлюбу на 11.08.2016 року о 08.30 год. до суду,
каб. 309, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глядатися у їх відсутність. Суддя С. М. Тверський
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оголошення
Білокуракинський районний суд Луганської

області повідомляє про те, що по цивільних
справах за позовами ПАТ КБ «Приватбанк»,
ПАТ «Акцентбанк» до:

11.07.2016 р.
Арцева Катерина Валентинівна, справа 

№ 409/1302/16-ц
Філімонова Олена Юріївна, справа 

№ 409/1319/16-ц
Низькодуб Валентина Миколаївна, справа 

№ 409/1308/16-ц
Мєщеряков Сергій Олексійович, справа 

№ 409/1315/16-ц
Сидоров Олександр Віталійович, справа 

№ 409/1293/16-ц
Суддя В.С. Полєно

01.07.2016 р.
Величко Світлана Дмитріївна, справа 

№ 409/1229/16-ц
11.07.2016 р.
Радишевська Наталія Владиславівна, справа 

№ 409/1251/16-ц
Суддя О.Ю.Максименко

20.07.2016 р. 
Варепа Інга Ігорівна,  справа № 409/908/16-ц
Лобков Євгеній Васильович, справа 

№ 409/929/16-ц
Ляшенко Тетяна Дмитрівна, справа

№409/892/16-ц
Приколота Юрій Миколайович, справа

№409/909/16-ц
Парамонова Оксана Павлівна, справа

№409/930/16-ц
Кулаков Віталій Вікторович, справа

№409/910/16-ц
Коновалюк Світлана Іванівна, справа

№409/891/16-ц
Черняєва (Ісаєва) Ірина Маратівна, справа

№409/926/16-ц
22.07.2016 р.
Стаканов Андрій Анатолійович, справа 

№ 409/1078/16-ц 
Моісєєнко Євгеній Ветчіславович, справа 

№ 409/1096/16-ц 
Апанасова Олена Володимирівна, справа 

№ 409/1101/16-ц 
Зоріна Світлана Юріївна, справа 

№ 409/1074/16-ц 
Дрюк Сергій Васильович, справа 

№ 409/1072/16-ц  
Шишков Вадим Васильович, справа 

№ 409/1080/16-ц
Голдобін Андрій Геннадійович, справа 

№ 409/1191/16-ц  

27.07.2016 р.
Рудоман Олексій Олексійович, справа 

№ 409/1161/16-ц  
Жмака Віктор Анатолійович, справа 

№ 409/1189/16-ц  
Черновенко Вікторія Володимирівна, справа 

№ 409/1177/16-ц  
Суддя О.Г. Третяк 

08.06.2016 р.
Ступівцева Віра Василівна,  справа 

№ 409/1164/16-ц
Климов Сергій Вікторович, справа

№409/1158/16-ц
Моісеєнко Іван Вєтчеславович, справа

№409/1159/16-ц
Шаргородська Марія Іванівна, справа

№409/1194/16-ц
16.06.2016 р.
Мартиненко Олексій Олексійович, справа 

№ 409/1231/16-ц
23.06.2016 р.
Тарасенко Анатолій Миколайович, справа 

№ 409/1316/16-ц
Решетняк Вікторія Євгенівна, справа 

№ 409/1312/16-ц
Коміссаров Сергій Віталійович, справа 

№ 409/1305/16-ц
Константінова Наталія Валеріївна, справа 

№ 409/1311/16-ц
Дегтярьов Олександр Олександрович, справа

№ 409/1301/16-ц
Онохова Ірина Юріївна, справа 

№ 409/1299/16-ц
29.06.2016 р.
Куцевол Юрій Олександрович, справа 

№ 409/1400/16-ц
Шаповалов Валерій Дмитрович, справа 

№ 409/1394/16-ц
Бондарев Костянтин Олександрович, справа 

№ 409/1393/16-ц
Соколов Владислав Анатолійович, справа 

№ 409/1407/16-ц
Корнієнко Валерій Федорович, справа 

№ 409/1405/16-ц
Суддя В.Г. Скворцова 

про стягнення заборгованості  судом були
ухвалені заочні рішення, позовні вимоги задо-
волені повністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачам по
справах, що заочне рішення може бути пере-
глянуто Білокуракинським районним  судом
Луганської обл. шляхом подання відповідачем
заяви про перегляд заочного рішення до цього
суду протягом десяти днів з дня опублікування
цього оголошення.

Білокуракинський районний суд
Луганської області викликає в су-
дове завдання відповідача по
справі № 409/1502/16-ц за позовом
ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-
Банк» до Пугачова Романа Сергійо-
вича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться
16.09.2016 року о 08.00 год. (ре-
зервна дата на 23.09.2016 року о
08.00 год.) у залі суду за адресою:
Луганська область, смт Білокура-
кине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Пуга-
чов Роман Сергійович, останнє
місце реєстрації: Луганська об-
ласть, Лутугинський район, с.
Першозванівка, вул. В. Вінника,
буд. 32.

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

Суддя Максименко О. Ю.

Вознесенівський (Орджонікідзев-
ський) районний суд м.Запоріжжя
викликає як відповідача Аістова
Сергія Петровича, дата народження
— 26.05.1961, останнє відоме
місце проживання — м. Запоріжжя,
вул. Гагаріна, буд. 2, кв. 44, для
участі в судовому розгляді по ци-
вільній справі №335/6921/16-ц
(провадження № 2/335/1560/2016)
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Аістова Сергія Петровича про
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться
03 жовтня 2016 року о 09 год. 30
хв. під головуванням судді Шала-
гінової А.В. в приміщенні суду за
адресою: м. Запоріжжя, вул. Пере-
моги, 51.

Попереджаємо, що в разі неявки
відповідача в судове засідання без
поважних причин або неповідом-
лення про причини неявки, справу
буде розглянуто за його відсут-
ності.

Суддя Шалагінова А.В.

Томаківський районний суд
Дніпропетровської області пові-
домляє про розгляд цивільної
справи № 195/269/16-ц за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Бонда-
ренко Наталі Федорівни про стяг-
нення заборгованості.

До суду на слухання справи викли-
кається як відповідачка Бондаренко
(Кружилова) Наталя Федорівна,
03.12.1976 року народження, відоме
місце проживання: с. Краснопіль, вул.
Зелена, буд. 12, Томаківського району
Дніпропетровської області.

Слухання справи відбудеться 19
серпня 2016 року о 09.00 годині за
адресою: Томаківський районний суд
смт Томаківка, вул. Л. Українки, б. 28
Дніпропетровської області.

У випадку неявки відповідача у за-
значення місце та час вищевказана
справа буде розглянута без вашої
участі на підставі наявних у справі до-
казів та буде винесено заочне рі-
шення.

Голова суду Д.М. Скрипченко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільні справи за позовами ПАТ КБ «При-
ватБанк» про стягнення заборгованості до:

1. Відповідач: Вернігор Людмила Олександрівна, останнє місце реєстрації
та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Тимурівців, буд. 34, виклика-
ється 8 серпня 2016 року о 08 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи
по суті.

2. Відповідач: Сторчак Тетяна Іванівна, останнє місце реєстрації та прожи-
вання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Мічуріна, буд. 49, викликається 8 серпня
2016 року о 08 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

3. Відповідач: Кубишкін Вадим Федорович, останнє місце реєстрації та про-
живання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Пустельникова, буд. 69, виклика-
ється 8 серпня 2016 року о 08 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи
по суті.

4. Відповідач: Лобкова Віра Вячеславівна, останнє місце реєстрації та про-
живання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Пушкінська, буд. 47, кв. 4, виклика-
ється 8 серпня 2016 року о 08 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи
по суті.

5. Відповідач: Вишницька Світлана Миколаївна, останнє місце реєстрації та
проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Корчагіна, буд. 36, кв. 64, викли-
кається 8 серпня 2016 року о 08 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи
по суті.

6. Відповідач: Сікорська Тетяна Миколаївна, останнє місце реєстрації та про-
живання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Черняхівського, буд. 149, кв. 16, ви-
кликається 8 серпня 2016 року о 08 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді
справи по суті.

7. Відповідач: Матковська Лариса Миколаївна, останнє місце реєстрації та
проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Хасанівська, буд. 7, викликається
8 серпня 2016 року о 08 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по
суті.

8. Відповідач: Кончатна Олена Іванівна, останнє місце реєстрації та прожи-
вання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Магістральна, буд. 1, кв. 194, виклика-
ється 8 серпня 2016 року о 08 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи
по суті.

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

Суддя О. В. Неженцева

Артемівський міськрайонний суд Донецької
області (м. Бахмут (Артемівськ) Донецької об-
ласті, вул. Миру, 5) викликає відповідачів:

—  по справі 2/219/1767/2016 — Бичкову Люд-
милу Георгіївну, 14.02.1953 р.н., останнє місце
проживання та реєстрації: Донецька область, м.
Часів Яр, вул. О. Кошового, 38-55, по справі ПАТ
АКБ «КАПІТАЛ» про стягнення боргу на
10.08.2016 року о 10.00 годині;

— по справі 2/219/1771/2016 — Логінову
Любов Петрівну, 11.12.1955 р.н., останнє місце
проживання та реєстрації: Донецька область, м.
Бахмут, вул. Ювілейна, 95-101, по справі ПАТ АКБ
«КАПІТАЛ» про стягнення боргу на 10.08.2016
року о 10.10 годині;

— по справі 2/219/1622/2016 — Чухланцева
Миколу Івановича, 21.12.1946 р.н., останнє місце
проживання та реєстрації: Донецька область, с.
Луганське Бахмутського р-ну, вул. Калініна, 131,
по справі ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» про стягнення
боргу на 10.08.2016 року о 10.20 годині;

— по справі 2/219/1634/2016 — Бондаренка
Сергія Петровича, 04.03.1977 р.н., останнє місце
проживання та реєстрації: Донецька область, с.
Клінове Бахмутського р-ну, вул. Островського, 4,
по справі ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» про стягнення
боргу на 10.08.2016 року о 10.30 годині до суду,
каб. № 309, для участі у розгляді справ по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття відповідачі повинні повідомити суд про
причини неявки, інакше справи будуть розгляда-
тися у їхню відсутність.

Суддя Тверський С. М.

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

адресою: вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань № 12 13.09.2016 року
об 11.30 годині відбудеться підготовче судове засідання у кримінальному про-
вадженні по обвинуваченню Копанцева Михайла Володимировича у вчиненні
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК Ук-
раїни.

В судове засідання викликається обвинувачений Копанцев Михайло Воло-
димирович, який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпа-
торія, в/ч А4519.

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

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Бер-
нади Є.В., суддів Гайду Г.В., Іванченка Я.М.

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

адресою: вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань № 12, 13.09.2016 року
об 11.30 годині відбудеться підготовче судове засідання у кримінальному про-
вадженні по обвинуваченню Солода Андрія Володимировича у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Солод Андрій Володими-
рович, який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Севасто-
поль, в/ч 3009.

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

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Бер-
нади Є.В., суддів Гайду Г.В., Іванченка Я.М.

Бориспільський міськрайонний суд Київської області повідомляє,
що розгляд цивільної справи № 359/2350/16-ц (2/359/1110/2016) за
позовом Разумова Олександра Анатолійовича до Зоріної Тетяни Олек-
сандрівни про розірвання шлюбу відбудеться 10 серпня 2016 року о
08.30 годині. Відповідачу Зоріній Тетяні Олександрівні, 1965 року на-
родження, останнє відоме місце проживання: м. Дніпропетровськ, вул.
Свердлова, 56, необхідно з’явитись в призначений час до Бориспіль-
ського міськрайонного суду Київської області за адресою: Київська
область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 72, зал с/з № 10. У випадку
неявки за викликом суду без поважної причини та неповідомлення
причини неявки, відповідно до ст. ст. 169, 224 ЦПК України суд ухва-
лить заочне рішення.

Суддя І.В. Муранова-Лесів

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці

за адресою: вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань № 13 30.08.2016
року о 10.00 годині відбудеться підготовче судове засідання в кримінальному
провадженні по обвинуваченню Поповича Сергія Геннадійовича у вчиненні
злочинів, передбачених ч. 1 ст.111, ч. 1 ст.408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Попович Сергій Генна-
дійович, який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпато-
рія, пр. Перемоги, 55а, кв. 71.

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

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого Іванченка
Я.М., суддів Гайду Г.В., Прокопчук А.В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька область,
м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) розглядає цивільну справу № 219/6195/16-ц;
2/219/3103/2016 за позовною заявою Гамалєєвої Ольги Миколаївни до Зінченка
Андрія Андрійовича, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет
спору: Служба у справах дітей Артемівської районної державної адміністрації До-
нецької області про позбавлення батьківських прав, встановлення опіки та стяг-
нення аліментів на утримання малолітньої дитини.

Відповідач по справі: Зінченко Андрій Андрійович (останнє відоме суду
місце реєстрації за адресою: Донецька область, Бахмутський р-н, с. Луганське,
вул. Первомайська, буд. 15) викликається 12 серпня 2016 року на 10 годину
00 хвилин до суду, каб. 301, для участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя Конопленко О.С.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці

за адресою: вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань № 13 09.09.2016
року о 10.30 годині відбудеться підготовче судове засідання в кримінальному
провадженні по обвинуваченню Мерзлова Олександра Геннадійовича у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч.1 ст.111, ч 1 ст.408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Мерзлов Олександр Ген-
надійович, який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Єв-
паторія, пр-т Перемоги, 55а/72.

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

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого Іванченка
Я.М., суддів Бойка В.М., Луценка Л.B.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає Авра-
мову Людмилу Степанівну як відповідачку в судове засідання по ци-
вільній справі № 409/1485/16-ц за позовом Гризунова Олександра
Вікторовича про визнання права власності та витребування квартири
із чужого незаконного володіння, що відбудеться 27.09.2016 року о
10 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: 92200, Луганська область,
смт Білокуракине, пл. Горького, 2, тел.: 2-27-92.

Із опублікуванням оголошення відповідачка вважається належним
чином повідомленою про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

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

Суддя В. В. Тімінський

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області
знаходиться цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «Державний Ощадний банк України» до Павленко Ірини Миколаївни,
Павленка Володимира Івановича, Кравцова Володимира Миколайовича, Ку-
ренкова Ярослава Івановича про стягнення заборгованості.

Суд викликає відповідачів: Павленко Ірину Миколаївну, Павленка Воло-
димира Івановича, Кравцова Володимира Миколайовича, Куренкова Ярос-
лава Івановича в судове засідання, яке відбудеться 25.08.16 року о 10.30
годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запо-
різька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 506. Суддя Ревуць-
кий С.І., тел. (06153) 3-51-09. Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справа
буде розглянута за наявними матеріалами в заочному порядку.

Суддя С. І. Ревуцький

Кролевецький районний суд Сумської області відповідно до ч. 9 ст. 74
ЦПК України викликає Латауза Сергія Вячеславовича, 11 лютого 1980 року
народження, уродженця: м. Кролевець Сумської області, останнє відоме
місце реєстрації: Сумська область, Кролевецький район, с. Грузьке, вул. Са-
дова, буд. 16, як відповідача по справі №579/1083/16-ц, пров.
№ 2/579/271/16 за позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-
Банк» до Латауза Сергія Вячеславовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Справа призначена до розгляду на 15 серпня 2016 року о 9 годині 00 хви-
лин у м. Кролевець Сумської області, вул. Франка, 13.

Суд пропонує Латаузу С.В. подати письмові пояснення та всі наявні до-
кази по справі. У випадку неявки відповідача в судове засідання, оголо-
шення вважається належним повідомленням і справа буде розглянута за
відсутності Латауза С.В.

Суддя А. І. Хочина

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні спеціального 
судового провадження

Вінницький міський суд Вінницької області викликає обвинуваченого
Бахура Олександра Григоровича, 20.05.1972 р.н., зареєстрованого та про-
живаючого за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Надії Крайової,
16а, кв. 73 в судові засідання, які відбудуться 09.09.2016 року о 09.30 год.
та 19.09.2016 року о 09.30 год. в залі судового засідання № 28, по вул.
Грушевського, 17, що в м. Вінниці, по кримінальному провадженню №
42016020420000057 від 15.03.2016 р. у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 1 ст.111, ч. 1 ст. 408 КК України.

Явка обвинуваченого Бахура Олександра Григоровича в зазначені су-
дові засідання є обов’язковою.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні спеціального 
судового провадження 

Вінницький міський суд Вінницької області викликає обвинуваченого
Павлюченка Віталія Олександровича, 30.01.1970 р.н., зареєстрованого
та проживаючого за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Горпи-
щенка, 152, військова частина А3009, в судові засідання, які відбудуться
09.09.2016 року о 09.30 год. та 19.09.2016 року о 09.30 год. в залі су-
дового засідання № 28, по вул. Грушевського, 17, що в м. Вінниці, по
кримінальному провадженню № 42016020420000026 від 09.02.2016 р.
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч.
1 ст. 408 КК України.

Явка обвинуваченого Павлюченка Віталія Олександровича в зазна-
чені судові засідання є обов’язковою.

Козелецький районний суд Чернігівської області викликає
як відповідача Мороза Олега Анатолійовича, зареєстрова-
ним місцем проживання якого є: с. Данівка, вул. Молодіжна
(М. Городка), буд. 71, Козелецького району Чернігівської
області, в судове засідання на 16 серпня 2016 року на 11.30
год. (вул. Свято-Преображенська, 7, смт Козелець, Черні-
гівська область, 17000) у справі за позовом Мороза Анато-
лія Вікторовича до Мороза Олега Анатолійовича про
визнання особи такою, що втратила право користування
житловим приміщенням.

Суддя Бузунко О. А.

Представництво «ЗАТ «РУС -
АТОМ ОВЕРСИЗ» (ідентифіка-
ційний код за ЄДРПОУ
26617117) повідомляє про
втрату оригіналу Свідоцтва про
реєстрацію представництва, ви-
даного Міністерством еконо-
мічного розвитку і торгівлі
України (реєстраційний №: ПІ-
4707 від 10.02.2012). З дати
опублікування зазначене сві-
доцтво вважати недійсним.

Ліквідатор
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Якубовський Едуард Миколайович, що
проживає за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул.
Артема, 80, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України,
вам необхідно з’явитися 08 серпня 2016 року до каб. 518
другого СВ СУ прокуратури Донецької області, до начальника
другого СВ СУ прокуратури Донецької області Теліуса В.В.,
за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Універси-
тетська, буд. 6, для вручення повідомлення про підозру, до-
питу в якості підозрюваного, вручення обвинувального акта
та ознайомлення із матеріалами кримінального провадження
№ 42015050000000629 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Київський районний суд м. Харкова у справі за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Головіна С.В. про
стягнення заборгованості викликає до суду 14 ве-
ресня 2016 р. о 09.30 год. як відповідача Головіна
Сергія Вікторовича, який був зареєстрований за ос-
танньою відомою адресою: м. Харків, вул. Зелено -
градська, буд. 21а.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Київ-
ського районного суду м. Харкова за адресою: м.
Харків, вул. Валентинівська, 7-Б, зал № 2.

У разі неявки, справа буде розглянута за його від-
сутності.

Суддя Зуб Г.А.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться цивільна справа за 
№ 310/4233/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Державний Ощадний банк України» в особі філії
– Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Тітова
Дмитра Юрійовича про стягнення заборгованості. Судовий
розгляд справи призначено на 29 серпня 2016 року о 16
год. 00 хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, каб. 409 Суддя Парій О.В. тел. (код 06153)
4-70-63.

Суд викликає Тітова Дмитра Юрійовича як відповідача.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справа розгля-
датиметься за наявними матеріалами.

Суддя О.В. Парій

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається цивільна справа за позовною заявою
Моторного (транспортного) страхового бюро Ук-
раїни (МТСБУ) до Мальцева Олександра Валерійо-
вича про відшкодування в порядку регресу витрат,
пов’язаних з виплатою страхового відшкодування.

Відповідач Мальцев Олександр Валерійович ви-
кликається до каб. № 15 суду на 16.08.2016 року на
09 годину 30 хвилин для участі у розгляді справи по
суті.

Суддя О.М. Ткачов

Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпро-
петровської області повідомляє, що розгляд цивільної
справи за позовом Серванчука Федора Федоровича до
Тертичного Олексія Петровича про стягнення грошової
суми боргу та відшкодування моральної шкоди призна-
чено на 13 годину 00 хвилин 26 вересня 2016 року в залі
№ 103 Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу за ад-
ресою: м. Кривий Ріг, вул. Невська, буд. 3 (суддя Борис
О.Н).

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування
оголошення в пресі відповідач вважається повідомленим
про час і місце розгляду справи. У разі неявки відповідача
до залу суду без поважних причин, справа буде розглянута
за його відсутністю.

Суддя О.Н. Борис

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає як
відповідача по цивільній справі за позовом Пашкова
Андрія Олександровича до Калініченка Юрія Анато-
лійовича, треті особи: Пашкова Лідія Вікторівна, Ка-
лініченко (Косік) Лідія Сергіївна, Калініченко (Косік)
Вадим Юрійович про визнання особи такою, що
втратила право на користування житловою площею,
у судове засідання, яке відбудеться об 11.00 годині
18 серпня 2016 року за адресою: м. Суми, вул. Пер-
шотравнева, 12, каб. № 21.

У разі неявки відповідача Калініченка Ю.А. у су-
дове засідання, суд вирішить справу на підставі на-
явних в ній доказів.

Суддя Г.Ю. Корольова

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільні справи за позовом ПАТ «УкрсоцБанк» до Дудяк
Т.В. про стягнення заборгованності.

Відповідачка Дудяк Тетяна Володимирівна, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Гор-
лівка, смт Пантелеймонівка, вул. Виноградна, буд. 46, кв.
96, викликається 08 серпня 2016 року о 09 год. 00 хв. до
суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О.В. Неженцева

Підозрюваний Головещенко Ігор Васильович,
24.10.1961 р.н., що проживає за адресою: АР Крим, м.
Феодосія, вул. Сімферопольське шосе, буд. 24-В, кв. 91,
відповідно до вимог статей 133, 135, 139, 297-5 КПК Ук-
раїни, в рамках спеціального досудового розслідування,
вам необхідно з’явитись на 09 год. 00 хв. 08.08.2016 р. до
слідчого військової прокуратури Чернігівського гарнізону
Р. Коломійця за адресою: 14030, м. Чернігів, вул. Шев-
ченка, 57, каб. 1, тел. (04622) 3-31-13 для проведення слід-
чих (допит) та процесуальних дій у кримінальному
провадженні № 42016270320000011 від 02.02.2016 р. за
підозрою вас у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст.
111 та ч. 2 ст. 408 КК України.

Підозрюваний Кухарішен Андрій Іванович, 08.06.1970
р.н., що проживає за адресою: АР Крим, м. Феодосія, вул.
Сімферопольське шосе, буд. 24-В, кв. 35, відповідно до
вимог статей 133, 135, 139, 297-5 КПК України, в рамках
спеціального досудового розслідування, вам необхідно
з’явитись на 10 год. 00 хв. 08.08.2016 р. до слідчого вій-
ськової прокуратури Чернігівського гарнізону Р. Коломійця
за адресою: 14030, м. Чернігів, вул. Шевченка, 57, каб. 1,
тел. (04622) 3-31-13 для проведення слідчих (допит) та
процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 42016270320000011 від 02.02.2016 р. за підозрою вас
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 та ч. 2 ст.
408 КК України.

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області ви-
кликає Фостій Наталію Миколаївну (останнє відоме місце
проживання: м. Лубни Полтавської обл., проспект Воло-
димирський (колишня вул. Радянська), 95, кв. 54 як від-
повідача в судове засідання в цивільній справі за позовом
Управління праці та соціального захисту населення до
Фостій Наталії Миколаївни про стягнення надміру перера-
хованих коштів.

Судове засідання відбудеться 01 вересня 2016 року о
09.00 годині у приміщенні суду за адресою: м. Лубни, вул.
Монастирська, 17, суддя Волювач О.В.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки, справу буде
розглянуто за вашої відсутності. Відповідач зобов’язаний
повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Крамаренко А.І. знаходиться цивільна справа за по-
зовом Лукіної Олени Владиславівни до Лукіної Надії
Яківни про розірвання шлюбу: № 310/2460/16-ц.

Розгляд справи призначено на 19.08.2016 року на
09.00 годину в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська,
64, каб. 404, Запорізької області, суддя Крамаренко А.І.,
тел. 3-61-94. Суд викликає як відповідача Лукіну Надію
Яківну. У разі неявки відповідача, справа буде розгля-
нута за наявними в ній матеріалами.

Суддя А.І. Крамаренко

Макарівський районний суд Київської області в
цивільній справі № 370/412/16-ц за позовом Кирпач
Наталки Вікторівни до Кирпача Віталія Вікторовича
про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування житловим приміщення, 30 червня 2016
року виніс заочне рішення, яким позовні вимоги
Кирпач Н.В. було задоволено частково.

Оскільки місцезнаходження відповідача Кирпача
Віталія Вікторовича невідоме, суд повідомляє відпо-
відача про винесення заочного рішення.

Суддя М.Ю. Устимчук

Державне підприємство «Хелатекс» 
код 13666410

Засновником ДП «Хелатекс», код 13666410, 
м. Київ, пр. Палладіна, 32/34 29 червня 2016 року
прийнято рішення про ліквідацію та призначено лік-
відаційну комісію на чолі з Омельчуком Анатолієм
Опанасовичем.

Претензії кредиторів до ДП «Хелатекс» прийма-
ються ліквідатором протягом двох місяців з дня
опублікування цього оголошення за адресою місцез-
находження ліквідатора: 03142 м. Київ, пр. Палла-
діна, 32/34.

Науково-виробниче підприємство
«Плазма» 
код 16289540

Засновником НВП «Плазма» код 16289540, 
м. Київ, пр. Палладіна, 32/34 29 червня 2016 року
прийнято рішення про ліквідацію та призначено лік-
відаційну комісію на чолі з Омельчуком Анатолієм
Опанасовичем.

Претензії кредиторів до НВП «Плазма» прийма-
ються ліквідатором протягом двох місяців з дня
опублікування цього оголошення за адресою місцез-
находження ліквідатора: 03142 м. Київ, пр. Палла-
діна, 32/34.

Мале науково-технічне виробництво
«Хімтехмаш»

код 16291821
Засновником МНТВ «Хімтехмаш», код 16291821,

м. Київ, пр. Палладіна, 32/34 29 червня 2016 року
прийнято рішення про ліквідацію та призначено лік-
відаційну комісію на чолі з Омельчуком Анатолієм
Опанасовичем.

Претензії кредиторів до МНТВ «Хімтехмаш» при-
ймаються ліквідатором протягом двох місяців з дня
опублікування цього оголошення за адресою місцез-
находження ліквідатора: 03142 м. Київ, пр. Палла-
діна, 32/34.

Державне науково-технічне 
виробництво «Оксид» 

код 19241551
Засновником ДНТВ «Оксид», код 19241551, 

м. Київ, пр. Палладіна, 32/34 29 червня 2016 року
прийнято рішення про ліквідацію та призначено лік-
відаційну комісію на чолі з Омельчуком Анатолієм
Опанасовичем.

Претензії кредиторів до ДНТВ «Оксид» прийма-
ються ліквідатором протягом двох місяців з дня
опублікування цього оголошення за адресою місцез-
находження ліквідатора: 03142 м. Київ, пр. Палла-
діна, 32/34.

Саратський районний суд Одеської області (68200,
смт Сарата Одеської області, вул. Крістіана Вернера, 105,
каб. 1, суддя Бучацька А.І.) викликає в судове засідання
на 17 жовтня 2016 року о 10 годині 00 хвилин Панчука
Івана Миколайовича, зареєстрованого: с. Кулевча, ву-
лиця Привокзальна, № 222 Саратського району Одеської
області, як відповідача у цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний банк
«Приват Банк» до Панчука Івана Миколайовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

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

Суддя Бучацька А. І.

Саратський районний суд Одеської області (68200,
смт Сарата Одеської області, вул. Крістіана Вернера, 105,
каб. 1, суддя Бучацька А.І.) викликає в судове засідання
на 17 жовтня 2016 року об 11 годині 00 хвилин Остров-
ського Артема Олеговича, зареєстрованого: с. Долинка,
вулиця Новоселів, № 23 Саратського району Одеської
області, як відповідача у цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства «Акцент Банк» до
Островського Артема Олеговича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

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

Суддя Бучацька А. І.

Саратський районний суд Одеської області (68200,
смт Сарата Одеської області, вул. Крістіана Вернера, 105,
каб. 1, суддя Бучацька А.І.) викликає в судове засідання
на 17 жовтня 2016 року о 10 годині 30 хвилин Урсу Ген-
надія Анатолійовича, зареєстрованого: с. Михайлівка,
вулиця Миру, № 36 Саратського району Одеської об-
ласті, як відповідача у цивільній справі за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства Комерційний банк
«Приват Банк» до Урсу Геннадія Анатолійовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

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

Суддя Бучацька А. І.

Богуславський районний суд Київської області, в
зв’язку з розглядом цивільної справи № 358/760/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «Приватбанк» до Бібік Наталії Іванівни
про стягнення заборгованості, викликає в судове за-
сідання, яке відбудеться 29 вересня 2016 року о 12
год. 00 хв. за адресою: вул. Франка, 29-А, м. Богуслав
Київської області, як відповідача:

Бібік Наталію Іванівну, 16 листопада 1976 року на-
родження (зареєстрована по вул. П. Запорожця, 36,
м. Богуслав Київської області).

Суддя В.М. Корбут

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької об-
ласті (адреса: вул. Героїв Небесної Сотні, 30, м. Шепе-
тівка) викликає в судове засідання Герасимчука Віктора
Олексійовича на 08 серпня 2016 року на 09 годину 00
хвилин як відповідача по справі № 2/688/649/2016 за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою дачі особистих по-
яснень. У разі неявки та невиконання обов’язку
повідомити суд про причини неявки, справу буде вирі-
шено на підставі наявних в справі даних та постановлено
заочне рішення.

Суддя С.В. Козачук

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Хотяновського Володимира Олексан-
дровича для участі в цивільній справі за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яка відбудеться 15 серпня 2016 року о
16.00 годині у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін
вони вважаються повідомленими про час та місце слу-
хання справи.

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

Суддя В.А. Карягіна

Біловодський районний суд Луганської області
викликає як відповідача Карабанчука Ігоря Ілліча для
участі в цивільній справі за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» про стягнення заборгованості за кредитним
договором, яка відбудеться 15 серпня 2016 року о
16.20 годині у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сто-
рін вони вважаються повідомленими про час та
місце слухання справи.

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

Суддя В.А. Карягіна

Прилуцький міськрайонний  суд Чернігівської області
викликає відповідача Хузяхметова Романа Рамісовича,
останнє відоме місце проживання: Прилуцький р-н, с.
Сергіївка, вул. Незалежності, буд.10, в судове засідання
на 09 год. 30 хв. 08 серпня 2016 року, суддя Коротка А.О.,
в приміщенні Прилуцького міськрайсуду Чернігівської
області за адресою: м. Прилуки, вул. Котляревського,
62/2, каб.17, відбудеться судове засідання за позовом
ПАТ КБ “ПриватБанк” до Хузяхметова Романа Рамісо-
вича  про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Роменський міськрайонний суд Сумської області пові-
домляє Шарлай Наталію Павлівну та Шарлая Дмитра Сер-
гійовича, що 15 серпня 2016 року о 09 год. 00 хв. у
приміщенні Роменського міськрайонного суду Сумської об-
ласті за адресою: м. Ромни Сумської області, вул. Соборна,
12, буде слухатися в судовому засіданні цивільна справа за
позовом Мисенко Олени Валеріївни, Мисенко Уляни Воло-
димирівни до Шарлай Наталії Павлівни, Шарлая Дмитра
Сергійовича про визнання права власності на квартиру.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі -
Шарлай Наталія Павлівна та Шарлай Дмитро Сергійович
вважаються повідомленими про час і місце розгляду
справи і у випадку неявки справа підлягає розгляду за їх-
ньої відсутності.

Суддя О. О. Євлах

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як від-
повідачів Скопіна Олександра Сергійовича та Скопіна
Олега Сергійовича за позовом Вовченко Валентини Іва-
нівни до Скопіна Олега Сергійовича, Скопіна Олександра
Сергійовича, третя особа: Мітрян Вячеслав Федорович,
про визнання договору купівлі-продажу нерухомого майна
дійсним. Судове засідання відбудеться 30.08.2016 р. об 11
год. 00 хв. у приміщенні Суворовського районного суду м.
Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козац-
тва, 68, зала судових засідань № 19. У разі неявки Скопіна
Олександра Сергійовича та Скопіна Олега Сергійовича су-
дове засідання буде проведене у їхню відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Оде-
ської області викликає як відповідачів Григорину
Ірину Олександрівну, Григорину Анастасію Сергіївну
в судове засідання, яке відбудеться 02.09.2016 року
о 15.50 годині в приміщенні Білгород-Дністров-
ського міськрайонного суду за адресою: м. Білго-
род-Дністровський, вул. Військової Слави
(Енгельса), 27 (зал судових засідань 37), по цивіль-
ній справі 495/3720/16-ц за позовом Григорина С.С.
про визнання права власності.

У разі неявки в судове засідання, справа може
бути розглянута у вашу відсутність.

Суддя О. Д. Гайда-Герасименко

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, Донецька область, м. Добропілля, вул. Радян-
ська, 39 «а») розглядає цивільну справу за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства Комерційний банк
«Приватбанк» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Відповідачі: Андрієнко Ольга Юріївна, 16.08.1983
р.н., останнє місце проживання: Донецька обл., с.
Гірне, вул. Східна, 41/5; Петутін Олександр Никифоро-
вич, 26.07.1952 р.н., останнє місце проживання: До-
нецька обл., м. Харцизьк, вул. Тітова, 52; Бескорсий
Сергій Павлович, 11.10.1970 р.н., останнє місце прожи-
вання: Донецька обл., м. Харцизьк, с. Зуївка, вул. Ле-
ніна, 22; Редько Віктор Володимирович, 19.08.1982
р.н., останнє місце проживання: Донецька обл., м. Хар-
цизьк, вул. Жовтнева, 53/77, викликаються на 29 сер-
пня 2016 року о 10.00 годині до Добропільського
міськрайонного суду Донецької області, кабінет № 1,
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати суду письмові по-
яснення та заперечення, а також усі наявні докази по
справі.

У випадку неприбуття до судового засідання, відпові-
дачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за їхньої відсутності на підставі
наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рі-
шення.

Суддя Тітова Т. А.

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає Ліхініна Євгена Валерійовича як відповідача в су-
дове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ 
№ 430/2481/13-ц (провадження № 2/420/62/16) за позо-
вом ТОВ «Кредитні ініціативи» до Ліхініна Євгена Вале-
рійовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором, яке відбудеться 19 серпня 2016 року о 14
год. 20 хв. (резервна дата судового засідання - 23 серпня
2016 року о 14 год. 20 хв.) у приміщенні Новопсков-
ського районного суду за адресою: вул. Українська, 28,
смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя Ю. О. Бондар

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає відповідачку Беломестнову Олександру
Іванівну для розгляду цивільної справи за позовом
ПАТ КБ «Приват Банк» до Беломестнової Олексан-
дри Іванівни про стягнення заборгованості, яке від-
будеться 22 серпня 2016 року о 13 годині 30 хвилин
(резервна дата судового засідання - 26 серпня 2016
року о 14 годині 00 хвилин) у приміщенні Ново -
псковського районного суду за адресою: вул. Укра-
їнська, 28, смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя Бондар Ю. О.

Дарницький районний суд м. Києва викликає
Семінського Лукаша Яцека, 01.04.1980 р.н., місце
реєстрації якого по м. Києву та Київській області
не встановлено, останнє відоме місце прожи-
вання: м. Київ, вул. Драгоманова, 14, кв.118, як
відповідача по цивільній справі за позовом Стад-
никової Наталії Костянтинівни до Семінського Лу-
каша Яцека про розірвання шлюбу, яке
відбудеться під головуванням судді Коренюк А.М.
о 16 год. 05 хв. 25 жовтня 2016 року за адресою: 
м. Київ, вул. Севастопольська, 14, зал. 27.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 5 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +13 +18    +27 +32
Житомирська +13 +18    +27 +32
Чернігівська +11 +16    +24 +29
Сумська +11 +16    +24 +29
Закарпатська +13 +18    +27 +32
Рівненська +13 +18    +27 +32
Львівська +13 +18    +27 +32
Івано-Франківська +13 +18    +27 +32
Волинська +13 +18    +27 +32
Хмельницька +13 +18    +27 +32
Чернівецька +13 +18    +27 +32
Тернопільська +13 +18    +27 +32
Вінницька +13 +18    +27 +32

Oбласть Нiч          День
Черкаська +13   +18   +27  +32
Кіровоградська +13   +18   +27  +32
Полтавська +13   +18   +25  +30
Дніпропетровська +13   +18   +27  +32
Одеська +18   +23   +27  +32
Миколаївська +18   +23   +27  +32
Херсонська +18   +23   +27  +32
Запорізька +18   +23   +27  +32
Харківська +14   +19   +25  +30
Донецька +16   +21   +27  +32
Луганська +14   +19   +27  +32
Крим +18   +23   +27  +32
Київ +16   +18   +29  +31

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

На згадку 
про зруйновані храми

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ДУХОВНА ПАМ’ЯТЬ. У місті Буринь на Сумщині відкрили ме-
моріальний знак на честь православних храмів, знищених на
території району у 1920—1930-х роках. Таких налічується 22, за
кожним — окрема
духовна драма, що
й досі відлунює у до-
лях дітей та онуків.

Як розповів один
з ініціаторів ство-
рення церковного
мартирологу худож-
ник-графік Микола
Бондаренко, до ре-
чі, автор знака, ця
сторінка в історич-
ному літописі краю
особливо важлива.
Адже розгул войов-
ничого комуністич-
ного атеїзму болю-
че позначився на
духовному світові не
тільки місцевих жи-
телів, а й кількох по-
колінь українців.  

Але віра воістину
незнищенна. Навіть
зруйновані, храми
залишаються у
пам’яті, несуть ви-
соке світло у душі і серця вірян. З-поміж зруйнованих — Троїць-
ка церква в селі Попова Слобода (нині Слобода) колишнього
Путивльського повіту. Її зведено старанням родини Володимира
та Надії (з роду Терещенків) Муравйових-Апостолів. На щастя,
збереглися світлини, інші документи, завдяки яким сьогодні
вдалося відтворити картину тодішнього духовного життя селян.
Тож з-поміж іменних табличок окрему присвячено Троїцькому
храму.

У відкритті знака взяли участь не тільки місцеві жителі, а й
численні гості з різних куточків району та області. Серед них —
голова Сумської ОДА Микола Клочко,  Глухівський міський го-
лова   Мішель Терещенко та інші.

фотофакт

Пам’ятний знак знищеним
православним храмам Буринського
району
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МАС-РЕСЛІНГ. Приємна новина надійшла з міста Батумі
(Грузія), де відбувся третій чемпіонат Європи з мас-реслінгу. За-
поріжки показали блискучі результати на змаганнях: уперше в
історії золоту медаль чемпіонату Європи виборола спортсменка
з Мелітополя Ольга Сукач. За даними управління молоді, фізич-
ної культури та спорту Запорізької ОДА, українські спортсмени
здобули в свою скарбничку і «золото», і «срібло» і «бронзу». 

Під час змагань у боротьбі за звання найкращих зійшлися 79
спортсменів із 10 країн. Збірна України вдало стартувала, і пер-
шого дня змагань наші учасники принесли команді три медалі.
У категорії до 75 кг не знайшлося рівних спортсменці Ользі Су-
кач. Пройшовши чемпіонат без жодної поразки, вона принесла
українській збірній першу золоту медаль міжнародних змагань. 

Ще одна спортсменка з Мелітополя Аліна Польченко в кате-
горії до 55 кг виборола срібну медаль. У цій категорії «бронзу»
взяла Олександра Швець із Херсонської області. 

Другого дня скарбничка збірної України поповнилася ще од-
нією «бронзою»: її здобула Алла Закусилова (категорія до 65
кг) з Миколаївської області. 

Тож у збірної України чотири медалі та призове місце у ко-
мандному заліку.

Мас-реслінг — вид єдиноборства, суть якого полягає в пере-
тягуванні палиці двома спортсменами, які сідають одне проти
одного, ступнями впираються в дошку опори і за командою суд-
ді намагаються перетягти суперника на свій бік чи вирвати па-
лицю з його рук. 

«Земля козаків» очима
сирійського мандрівника
ПРОЕКТ. У Софії Київській виставлено безцінний рукопис,
знайдений у США, із враженнями про життя 
в Україні XVII століття

Лариса КОНАРЕВА,
«Урядовий кур’єр»

Увиставкових залах му-
зею «Будинок митро-

полита» Національного за-
повідника «Софія Київ-
ська» експонується вистав-
ка «Земля козаків» очима
сирійського мандрівника
XVII століття».

Антіохійський патріарх
Макарій 360 років тому
здійснив грандіозну подо-
рож Україною в супроводі
архідиякона Павла Алеп-
ського, який і залишив 
надзвичайно детальний її
опис. У рукописі є відомості
про особливості архітекту-
ри Києва, зокрема описано
Софійський собор, про зви-
чаї та побут в Україні, яку
автор називає «землею ко-
заків». Рідною мовою патрі-
арха Макарія і членів деле-
гації була арабська, нею ж
написано твір. Ця книжка
— єдине арабськомовне іс-
торичне джерело про Ук-
раїну.

У світі існує чотири
списки рукопису Павла
Алепського, які зберіга-
ються в Парижі, Лондоні,
Санкт-Петербурзі й Києві
— у бібліотеці Національ-
ного університету «Києво-
Могилянська академія».

Цікава історія, як книжка
опинилася в Україні. Під
час наукової експедиції в
Сирію й Ліван український
сходознавець Агатангел
Кримський через право -

славних священиків діз-
нався, що цікавий йому ру-
копис зберігається у Сай-
данайському монастирі.
Науковець придбав його і
привіз до Москви, де в той

час працював в інституті
східних мов.  Після рево-
люції 1917 року А. Крим-
ський переїхав до Києва і
перевіз свій архів. Під час
Другої світової війни цін-

ний манускрипт опинився
у США, куди його вивіз ас-
пірант Агатангела Крим-
ського Омелян Прицак. У
1941 році його мобілізува-
ли, біля Білої Церкви у бо-

ях він потрапив у полон, ті-
кав. 

В окупованому Києві
розшукував А. Кримського,
якого ще напередодні війни
заарештували енкаведисти
і відправили у Казахстан.
Знайшов архів науковця в
історика Наталії Полян-
ської-Василенко, яка і про-
сила його вивезти на захід.
Омелян Прицак прожив
довге життя, після смерті
2006 року його колекції пе-
редали до НаУКМА.

На виставці представле-
но оригінал київського
списку, маршрут сирій-
ських мандрівників на ста-
родавніх картах, портрети
українських діячів, із яки-
ми вони зустрічалися, ци-
тати з твору Павла Алеп-
ського про життя козацької
держави в середині XVII
століття. Також тут вистав-
лено дивовижні картини
Юрія Нагулка про ран-
ньохристиянських святих
Сирії.

Ця виставка — спільний
проект Національного запо-
відника «Софія Київська» і
Посольства Сирійської
Арабської Республіки в Ук-
раїні та інших наукових і
музейних організацій Ук-
раїни. Подивитися її можна
до 12 вересня цього року.

Єдине арабськомовне історичне джерело — твір про
мандри антіохійського патріарха Макарія Україною у XVII
столітті — можна оглянути в Софії Київській 

У рукописі є відомості про особливості
архітектури Києва, зокрема описано
Софійський собор, про звичаї та побут 
в Україні.
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