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ДОКУМЕНТИ

Розпорядження Кабінету Міністрів України про внесення
змін до переліку інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися 
у 2016 році за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку

ЦИФРА ДНЯ

Євросоюз продовжив
санкції проти РФ

ГЕОПОЛІТИКА. Під час саміту в Брюсселі лідери ЄС домо-
вилися продовжити санкції щодо Росії до липня 2017 року через
агресію на сході України (чинність нинішніх санкцій закінчується
наприкінці січня наступного року).

За інформацією Німецької хвилі, заблокувати антиросійські
санкції намагалася Італія. Натомість, як повідомила журналіс-
там Прем’єр-міністр Польщі Беата Шидло, Варшава та Лондон
пропонували зробити санкції проти РФ жорсткішими. «Перша
ініціатива надійшла від британського прем’єра Терези Мей. Во-
на запропонувала обговорити можливість запровадження но-
вих санкцій, пов’язаних із сирійськими подіями. Цю ініціативу
довго обговорювали, але вона не знайшла достатньої підтрим-
ки», — розповіла польський прем’єр.

Також, за словами Беати Шидло, польська сторона висунула
ініціативу  запровадити санкції проти РФ не на шість місяців, як
нині, а на дванадцять. «Це зняло б багато політичних ризиків, і
я певна, що цю ініціативу обговорюватимуть і надалі»,— опти-
містично заявила вона.

ЦИТАТА ДНЯ

ГЕННАДІЙ ЗУБКО:
«Ми продовжуємо на

наступний рік програму
«теплих» кредитів. 

Вона показала
результативність, 

бо вже 200 тисяч сімей
скористалися нею».

Віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального 
розвитку, будівництва та ЖКГ про дієвість
запровадженої урядом політики енергоефективності 
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ВАЖЛИВО

Наука етнологія має
об’єднавче значення
для українського
суспільства, її варто
вивчати у вишах

Курортний комфорт
у найлютіші морози

ТЕПЛЕ МІСТО. На Івано-Франківщині втілюють один із
найбільших у Східній Європі проектів з одночасної
термомодернізації будинків 
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187 500 
військовослужбовців — учасників

антитерористичної операції на сході
країни вже отримали статус учасника

бойових дій

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

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

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2017 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 25 грн . . . . . . . . . . . . 47 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 75 грн . . . . . . . . . . 141 грн
на півроку . . . . . 150 грн . . . . . . . . . . 282 грн
на рік . . . . . . . . . . . 300 грн . . . . . . . . . . 564 грн

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

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА 2017 РІК

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ
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документи
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 7 грудня 2016 р. № 946-р 

Київ

Про внесення змін до переліку інвестиційних  
програм і проектів регіонального розвитку, 

що можуть реалізовуватися у 2016 році 
за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку, у тому числі тих, 
що фінансуються з метою погашення  

кредиторської заборгованості, зареєстрованої 
органами Державної казначейської служби 

станом на 1 січня 2016 року
Внести до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, 

що можуть реалізовуватися у 2016 році за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку, у тому числі тих, що фінансуються з метою погашен-
ня кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казна-
чейської служби станом на 1 січня 2016 р., затвердженого розпорядженням Ка-
бінету Міністрів України від 11 травня 2016 р. № 362 — із змінами, внесеними 
розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. № 432, від 13 
липня 2016 р. № 480 та від 2 листопада 2016 р. № 797, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 7 грудня 2016 р. № 946-р

ЗМІНИ, 
що вносяться до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального 

розвитку, що можуть реалізовуватися у 2016 році за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку, у тому числі тих, що фінансуються 
з метою погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами 

Державної казначейської служби станом на 1 січня 2016 року
1. У позиції «Усього» цифри «2999 256,619» замінити цифрами «3000 000». 
2. У графі «Обсяг фінансування, найменування інвестиційної програми (про-

екту регіонального розвитку)»:
1) у позиції «Івано-Франківська область»:
в абзаці дев’ятому цифри «2734,500» замінити цифрами «1534,5»;
доповнити позицію абзацом такого змісту:
«1200 тис. — адміністративна будівля фінансового управління Верховинсько-

го району на 12 працюючих по вул. І. Франка в смт Верховина — будівництво»;
2) у позиції «Київська область»:
в абзаці восьмому цифри «5758,288» замінити цифрами «4766,369»;
в абзаці дванадцятому цифри «1148,98» замінити цифрами «1881,435»;
в абзаці двадцятому цифри «2059,276» замінити цифрами «2318,74»;
3) у позиції «Кіровоградська область»:
в абзаці другому цифри «20 624,396» замінити цифрами «20 533,096»;
в абзаці третьому цифри «3102,742» замінити цифрами «2896,742»;
в абзаці четвертому цифри «3282,184» замінити цифрами «3037,284»;
в абзаці шостому цифри «3457,528» замінити цифрами «4631,528»;
в абзаці сьомому цифри «1673,712» замінити цифрами «1184,712»;
в абзаці десятому цифри «3237» замінити цифрами «3127,5»;
в абзаці шістнадцятому цифри «1250,331» замінити цифрами «1217,031»;
4) у позиції «Луганська область»:
в абзаці шостому цифри «10 024,602» замінити цифрами «4524,602»;
в абзаці дев’ятому цифри «9962,28» замінити цифрами «8862,28»;
в абзаці десятому цифри «1062» замінити цифрами «262»;
в абзаці одинадцятому цифри «8814,604» замінити цифрами «2814,606»;
абзаци двадцять третій та двадцять п’ятий виключити;
доповнити позицію абзацами такого змісту:
«899,878 тис. — середня загальноосвітня школа I—III ступеня № 6 по вул. 

Маяковського, 9, м. Сєвєродонецьк — капітальний ремонт (заміна віконних та 
дверних блоків)

899,988 тис. — середня загальноосвітня школа № 15 I—III ступеня по вул. 
Федоренка, 39, м. Сєвєродонецьк — капітальний ремонт (заміна віконних та 
дверних блоків)

873,872 тис. — комунальна установа «Територіальний центр» по вул. Буді-
вельників, 25, м. Рубіжне — утеплення основної будівлі

1349,723 тис. — автомобільна дорога по вул. Машинобудівельників, м. Ли-
сичанськ — капітальний ремонт

1349,911 тис. — автомобільна дорога по вул. К. Маркса, м. Лисичанськ — 
капітальний ремонт

767,097 тис. — автомобільна дорога по вул. Маяковського, м. Новодружеськ 
— капітальний ремонт

4093,707 тис. — придбання трьох шкільних автобусів для навчально-виховно-
го комплексу «Ковалівська загальноосвітня школа I—III ступеня —дошкільний на-
вчальний заклад», Містківської загальноосвітньої школи I—III ступеня та Нижньо-
дуванської загальноосвітньої школи I—III ступеня Сватівського району для забез-
печення рівного доступу до якісної освіти дітей, які мешкають у сільській місцевості

810 тис. — придбання Троїцькою селищною радою сміттєвоза з боковим за-
вантаженням 

449,585 тис. — Троїцьке територіальне медичне об’єднання по вул. Круп-
ської, 11, смт Троїцьке — капітальний ремонт з впровадженням енергозбері-
гаючих технологій

3780 тис. — придбання автотранспорту для збору відходів та са-
нітарного очищення елементів благоустрою з метою підвищення рів-
ня благоустрою та комунального обслуговування територіальної громади  
м. Кремінної для комунального підприємства «Креміннакомунсервіс»

900 тис. — придбання екскаватора для виконання будівельних, навантажу-
вальних, ремонтних та інших робіт на території Білокуракинської територіаль-
ної громади для комунального підприємства «Білокуракинекомунсервіс»

720 тис. — придбання вакуумної машини для очищення вигрібних ям та тран-
спортування відходів до місця утилізації на території Білокуракинської територі-
альної громади для комунального підприємства «Білокуракинекомунсервіс»

382,907 тис. — Паньківський фельдшерсько-акушерський пункт по вул. 
Шкільній, 2, с. Паньківка Білокуракинського району — капітальний ремонт

2430 тис. — забезпечення амбулаторій оснащеним автотранспортом для об-
слуговування сімейними лікарями населення Біловодського району (доступну 
медичну допомогу — кожному жителю району)

990 тис. — придбання шкільного автобуса для перевезення учнів Новочер-
вонівської загальноосвітньої школи I—III ступеня Троїцького району 

1440 тис. — придбання шкільного автобуса для перевезення учнів Євсузько-
го навчально-виховного комплексу Біловодського району 

919,559 тис. — переоснащення системи зовнішнього освітлення мікрорайо-
ну «Вагоноремонтний завод», м. Попасна — реконструкція»;

5) у позиції «Полтавська область»:
в абзаці другому цифри «24 030,727» замінити цифрами «35 030,727»;
абзац четвертий виключити;
6) у позиції «Сумська область»:
в абзаці другому цифри «3893,851» замінити цифрами «2613,837»;
в абзаці четвертому цифри «889,256» замінити цифрами «876,466»;
в абзаці сьомому цифри «1341» замінити цифрами «1324,256»;
в абзаці десятому цифри «774,08» замінити цифрами «759,954»;
в абзаці сімнадцятому цифри «246,729» замінити цифрами «212,36»;
в абзаці двадцятому цифри «406,21» замінити цифрами «324,9»;
в абзаці двадцять першому цифри «2302,266» замінити цифрами «2255,053»;
в абзаці двадцять четвертому цифри «677,248» замінити цифрами «672,094»;
в абзаці двадцять восьмому цифри «1119» замінити цифрами «971,1»;
в абзаці тридцятому цифри «1264,4» замінити цифрами «1119,582»;
в абзаці тридцять сьомому цифри «382,744» замінити цифрами «338,309»;
в абзаці тридцять дев’ятому цифри «307,9» замінити цифрами «283,32»;
в абзаці сорок восьмому цифри «2226» замінити цифрами «2168,7»;
в абзаці п’ятдесят першому цифри «523,037» замінити цифрами «480,459»;
в абзаці п’ятдесят другому цифри «627» замінити цифрами «348,09»;
в абзаці п’ятдесят четвертому цифри «1019,566» замінити цифрами 

«783,203»;
в абзаці п’ятдесят шостому цифри «443,158» замінити цифрами «410,358»;
в абзаці шістдесят другому цифри «3276,222» замінити цифрами «3001,27»;
в абзаці шістдесят третьому цифри «1338,028» замінити цифрами 

«1305,054»;
в абзаці шістдесят четвертому цифри «952,895» замінити цифрами «751,779»;
в абзаці шістдесят сьомому цифри «2773,387» замінити цифрами «2297,34»;
доповнити позицію абзацами такого змісту:
«2685,716 тис. — гуртожиток для дитячо-юнацької спортивної школи «Фут-

больний центр «Барса», м. Суми — будівництво (з виготовленням проектно-ко-
шторисної документації)

428,546 тис. — Михайлівська загальноосвітня школа I—III ступеня по вул. 
Трихліба, 14, с. Михайлівка Лебединського району — реконструкція системи 
опалення з встановленням твердопаливного котла

372,231 тис. — котельня по вул. Л. Татаренка, 1б, в м. Тростянці — рекон-
струкція»;

7) у позиції «Тернопільська область»:
в абзаці третьому цифри «2128,014» замінити цифрами «3560,932»;
в абзаці четвертому цифри «1600» замінити цифрами «1589,593»;
в абзаці восьмому цифри «239,218» замінити цифрами «237,586»;
в абзаці дванадцятому цифри «238,681» замінити цифрами «235,917»;
в абзаці тринадцятому цифри «170,538» замінити цифрами «165,73»;
в абзаці п’ятнадцятому цифри «204,424» замінити цифрами «199,658»;
в абзаці шістнадцятому цифри «904,009» замінити цифрами «846,009»;
в абзаці сімнадцятому цифри «470,493» замінити цифрами «448,196»;
в абзаці дев’ятнадцятому цифри «983,178» замінити цифрами «970,294»;
в абзаці двадцятому цифри «235,095» замінити цифрами «210,586»;

в абзаці двадцять шостому цифри «851,04» замінити цифрами «823,74»;
в абзаці двадцять сьомому цифри «617,93» замінити цифрами «597,93»;
в абзаці двадцять дев’ятому цифри «191,89» замінити цифрами «169,543»;
в абзаці тридцять п’ятому цифри «579,57» замінити цифрами «523,91»;
в абзаці тридцять шостому цифри «1501,48» замінити цифрами «1477,88»;
в абзаці сорок другому цифри «5597,918» замінити цифрами «4711,818»;
в абзаці сорок шостому цифри «4044,18» замінити цифрами «3839,18»;
в абзаці сорок дев’ятому цифри «376,28» замінити цифрами «350,409»;
в абзаці п’ятдесят четвертому цифри «492,6» замінити цифрами «467,627»;
8) у позиції «Харківська область»:
в абзаці одинадцятому цифри «1108,17» замінити цифрами «426,491»;
в абзаці дванадцятому цифри «428,634» замінити цифрами «365,962»;
в абзаці тринадцятому цифри «975,366» замінити цифрами «495,207»;
в абзаці чотирнадцятому цифри «832,165» замінити цифрами «774,282»;
в абзаці сімнадцятому цифри «3328,837» замінити цифрами «3140,427»;
в абзаці дев’ятнадцятому цифри «1550,673» замінити цифрами «1308,394»;
в абзаці двадцятому цифри «24 750» замінити цифрами «26 463,082»;
9) у позиції «Херсонська область»:
в абзаці першому цифри «92 620,335» замінити цифрами «93 363,716»;
в абзаці третьому цифри «7472» замінити цифрами «8215,381»;
10) у позиції «Чернівецька область»:
в абзаці другому цифри «8911,354» замінити цифрами «11 547,354»;
в абзаці одинадцятому цифри «6302,327» замінити цифрами «2016,327»;
в абзаці шістнадцятому цифри «7200» замінити цифрами «8850»;
11) у позиції «Чернігівська область»:
в абзаці другому цифри «3842,849» замінити цифрами «2804,012»;
в абзаці четвертому цифри «3514,092» замінити цифрами «3494,992»;
в абзаці шостому цифри «1774,125» замінити цифрами «1248,237»;
в абзаці сьомому цифри «2788,417» замінити цифрами «2108,756»;
в абзаці восьмому цифри «3478,893» замінити цифрами «2866,401»;
в абзаці п’ятнадцятому цифри «458,133» замінити цифрами «427,026»;
в абзаці шістнадцятому цифри «437,148» замінити цифрами «363,716»;
в абзаці сімнадцятому цифри «1269,739» замінити цифрами «1195,016»;
в абзаці вісімнадцятому цифри «199,472» замінити цифрами «178,605»;
в абзаці дев’ятнадцятому цифри «649,287» замінити цифрами «595,928»;
в абзаці двадцятому цифри «581,467» замінити цифрами «555,538»;
в абзаці двадцять другому цифри «535,606» замінити цифрами «518,805»;
в абзаці двадцять четвертому цифри «468,119» замінити цифрами «444,55»;
в абзаці двадцять п’ятому цифри «900» замінити цифрами «1196,803»;
в абзаці двадцять шостому цифри «879,067» замінити цифрами «810,602»;
в абзаці тридцять другому цифри «2868,041» замінити цифрами «1920,741»;
в абзаці тридцять третьому цифри «526,527» замінити цифрами «629,127»;
в абзаці тридцять восьмому цифри «1820,634» замінити цифрами «1701,824»;
в абзаці сорок другому цифри «1338,479» замінити цифрами «1788,479»;
в абзаці сорок сьомому цифри «1052,863» замінити цифрами «1045,365»;
в абзаці сорок восьмому цифри «385,352» замінити цифрами «358,481»;
в абзаці п’ятдесят четвертому цифри «873,548» замінити цифрами «858,824»;
в абзаці п’ятдесят п’ятому цифри «1871,253» замінити цифрами «1180,75»;
в абзаці п’ятдесят шостому цифри «356,404» замінити цифрами «319,043»;
в абзаці п’ятдесят сьомому цифри «681,629» замінити цифрами «641,343»;
в абзаці п’ятдесят восьмому цифри «125,059» замінити цифрами «110,585»;
в абзаці шістдесят першому цифри «3063,142» замінити цифрами «2402,352»;
в абзаці шістдесят п’ятому цифри «8053» замінити цифрами «3400»;
в абзаці шістдесят сьомому цифри «705,55» замінити цифрами «1051,582»;
доповнити позицію абзацами такого змісту:
«1138,768 тис. — Чернігівський геріатричний пансіонат по вул. Беспалова, 

12, м. Чернігів — реконструкція (заміна вікон та дверей в першому корпусі, пе-
реході (галерея) та бібліотеці)

1082,174 тис. — гімназія по вул. Зайцева, 94, м. Остер Козелецького райо-
ну — капітальний ремонт

1914,115 тис. — лінія електропостачання по вул. Арвата, вул. Афганців, вул. 
П. Морозова, м. Ніжин — будівництво з встановленням комплектної трансфор-
маторної підстанції

1311 тис. — житловий будинок Куликівської селищної ради по вул. Щорса, 45а, 
смт Куликівка — реконструкція покрівлі та внутрішньодомової дощової каналізації

825,439 тис. — будівлі комунального лікувально-профілактичного закладу 
«Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» 4-й км Гомельського шосе, 6, 
Халявинська сільська рада, Чернігівський район — капітальний ремонт покрівель

139,635 тис. — будівля одноповерхового палатного корпусу комунального 
лікувально-профілактичного закладу «Чернігівська обласна психоневрологічна 
лікарня» по вул. Щорса, 3, м. Чернігів — капітальний ремонт покрівлі

527,308 тис. — будівля Бірківської сільської лікарської амбулаторії загаль-
ної практики сімейної медицини, с. Бірківка Менського району — реконструкція 
системи теплопостачання з встановленням твердопаливного котла 

1257,568 тис. — мережа вуличного освітлення по вулицях Радянській, Що-
рса, Польовій, Перемоги, Зарічній, Калініна, Довженка, Деснянка, Перевертуна, 
с. Шаболтасівка Сосницького району — капітальний ремонт

1084,405 тис. — Авдіївський дошкільний навчальний заклад «Ромашка» по 
вул. Сіверська, с. Авдіївка Сосницького району — реконструкція (термосанація)».

Оріхівський районний суд Запорізь-
кої області викликає Усатюка Сергія 
Олександровича як відповідача по ци-
вільній справі за номером провадження 
№2/323/683/16, справа №323/2528/16-ц 
за позовом ПАТ «Всеукраїнський банк 
розвитку» до Усатюка Сергія Олексан-
дровича про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором, яку при-
значено до розгляду о 13 год. 00 хв. 22 
грудня 2016 року в приміщенні суду за 
адресою: Запорізька область, м. Орі-
хів, вул. Йохана Янцена (К. Маркса), 27а,  
каб. №14.

Суддя Мінаєв M. M.

Слов’янський міськрайонний суд Доне-
цької області розглядає цивільну справу 
за позовам ПАТ «ВіЕйБі банк» до Діденко 
Юлії Олександрівни про стягнення заборго-
ваності.

Відповідачка у справі Діденко Юлія Олек-
сандрівна, останнє відоме місце проживан-
ня: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Ди-
митрова, буд. 37а, викликається на 23 груд-
ня 2016 року о 12.45 год. за адресою суду: 
84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
буд. 2 (2 поверх).

Відповідачці пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випад-
ку неприбуття відповідачка повинна повідо-
мити суд про причини неявки, інакше спра-
ва буде розглянута в її відсутність.

Суддя Чемодурова Н. О.

Дарницький районний суд м. Києва 
викликає Ренську Оксану Кузьмівну, яка 
проживає за адресою: АР Крим, м. Се-
вастополь, пр. Героїв Сталінграда, 53, кв. 
3, та Ренського Ігоря Володимировича, 
який проживає за адресою: АР Крим, м. 
Севастополь, вул. Леніна, 32, кв. 8, у су-
дове засідання як відповідачів по цивіль-
ній справі за позовом Державної іпотеч-
ної установи про стягнення заборгова-
ності за договором про іпотечний кредит.

Судове засідання відбудеться 
21.12.2016 р. об 11.00 год. за адресою: 
м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 127.

В разі неявки справа буде розглянута 
за відсутності відповідачів.

Суддя Т. О. Трусова

Великоновосілківський районний суд 
Донецької області в зв’язку з розглядом 
цивільної справи 220/2175/16-ц (прова-
дження 2/220/754/16) за позовом Філо-
нової Інни Іванівни до Філонова Антона 
Сергійовича про розірвання шлюбу по-
відомляє, що судове засідання призна-
чено на 23.12.2016 р. о 09 год. 15 хв. у 
приміщенні суду за адресою: Донецька 
область, Великоновосілківський район, 
смт Велика Новосілка, вул. Фонтанна, 
21. Суддя Якішина О.М. Суд викликає як 
відповідача Філонова Антона Сергійови-
ча. Явка до суду обов’язкова. В разі неяв-
ки відповідача в судове засідання справа 
буде розглянута за його відсутності.

Суддя О.М. Якішина

Великоновосілківський районний суд 
Донецької області в зв’язку з розглядом 
цивільної справи № 220/2260/16-ц (про-
вадження № 2/220/785/16) за позовом 
Гнезділової Світлани Володимирівни до 
Гнезділова Олександра Сергійовича про 
розірвання шлюбу повідомляє, що судо-
ве засідання призначено на 20.12.2016 р. 
на 11.00 год. в приміщенні суду за адре-
сою: Донецька область, Великоновосіл-
ківський район, смт Велика Новосілка, 
вул. Фонтанна, 21, Суддя Якішина О.М. 
Суд викликає як відповідача Гнезділова 
Олександра Сергійовича. Явка до суду є 
обов’язковою. В разі неявки відповідача 
в судове засідання справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Суддя О.М. Якішина
Попільнянський районний суд Житомирської 

області викликає в судове засідання як відповіда-
ча Старинського Миколу Юрійовича, 06.04.1974 ро-
ку народження, уродженця та жителя смт Попіль-
ня, вул. Калініна, 38, кв. 8, Попільнянського райо-
ну, Житомирської області по справі за позовом Гу-
касян Гаяне Людвиківни до Старинського Миколи 
Юрійовича про визнання договору купівлі-продажу 
житлового будинку та земельної ділянки дійсним, 
та визнання права власності на житловий будинок 
та земельні ділянки, яке відбудеться об 11.00 го-
дині 23.12.2016 року в залі суду Попільнянського 
районного суду в смт Попільня по вул. Б. Хмель-
ницького, 24 Попільнянського району Житомир-
ської області.

В разі неявки відповідача в судове засідання 
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Сікан В.М.

Печерський районний суд м. Києва викликає Залютина Володимира Євгено-
вича, що зареєстрований за адресою: вул. Свято-Покровська, 12, м. Хотин, Чер-
нівецької обл., як відповідача по цивільній справі за позовною заявою Янков-
ського Миколи Андрійовича до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ін-
тернет Інвест» про захист честі, гідності та ділової репутації, яке призначено на 
22 грудня 2016 року о 14 год. 00 хвилин і відбудеться за адресою: м. Київ, пров. 
Хрестовий, 4, каб. 412.

Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без поважних причин або 
неповідомлення суду про причини неявки, справу буде розглянуто за вашої 
відсутності на підставі наявних в справі доказів.

Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублі-
куванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про 
час та місце розгляду справи.

Суддя Н.П. Васильєва
Старобільський районний суд Луганської області викликає:
Єрмоленка Едуарда Сергійовича, проживаючого за адресою: вул. Хіміча, буд. 18, кв. 4, 

смт Кріпенський, Антрацитівський район, Луганської області;
Недвига Романа Володимировича, проживаючого за адресою: вул. Калініна, буд. 10, 

смт Кріпенський, Антрацитівський район, Луганської області;
Недвига Раїсу Авилівну, проживаючу за адресою: вул. Ломоносова, буд. 65, смт Крі-

пенський, Антрацитівський район, Луганської області 
як відповідачів у судове засідання по цивільній справі № 431/5584/16-ц; провадження 

2/431/1764/16р., за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії — Лу-
ганського обласного управління АТ «Ощадбанк» до Єрмоленко Е.С., Недвига Р.В., Недви-
га Р.А. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 22 груд-
ня 2016 року о 15-00 годині, в приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старо-
більськ, вул. Миру, буд. 38 «а».

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

Суддя О. В. Ткач

Азаров Валерій Прокопович, 25 жовтня 1962 ро-
ку народження, останнє відоме місце реєстрації: 
Сумська область, Краснопільський район, с. За-
псілля, пров. Сумський, буд. 2, викликається як від-
повідач Краснопільським районним судом Сумської 
області у судове засідання на 13.00 год. 26 грудня 
2016 року за адресою: вулиця Вокзальна, будинок 
18, смт Краснопілля, Сумської області, Україна, зал 
засідань № 3, суддя Косар А.І., для участі у судо-
вому розгляді цивільної справи за позовом Азаро-
вої Світлани Іванівни до Азарова Валерія Прокопо-
вича про розірвання шлюбу. При собі мати паспорт. 
З опублікуванням оголошення про виклик, відпові-
дач вважається повідомленим про день, час та міс-
це розгляду справи і у разі його неявки справа мо-
же бути розглянута за його відсутності.

Суддя А.І. Косар

Київський районний суд м. Одеси викли-
кає Санчес Очоа Луіс Енріке як відповідача 
по справі № 520/14185/16-ц за позовом Долі-
ної Алли Володимирівни до Санчес Очоа Лу-
іс Енріке про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 22.12.2016 
р. о 09 годині 15 хвилин у судді Луняченка 
В.О. в приміщенні Київського районного суду 
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Варнен-
ська, 3-б, каб. 222.

Суддя В.О. Луняченко
Відповідачу Жиркову Павлу Олександровичу, адреса: Луганська 

обл., м. Свердловськ, площа Дружби, 1, кв. 18, необхідно з’явитися 
26.12.2016 р. о 09.30 год. до Дарницького районного суду м. Києва 
(м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 114), для участі в судовому засідан-
ні по цивільній справі за позовом Жиркової Т.О. про стягнення алі-
ментів.

У разі неявки відповідача до суду, справу буде розглянуто по суті 
за наявними в ній матеріалами у його відсутність в порядку ст. 169 
ч. 4 ЦПК України.

Суддя Вовк Є. І.

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області ви-
кликає як відповідачку Кваша Ганну Борисівну в судове засідання, 
яке відбудеться 21.12.2016 року о 13.15 годині в приміщенні Білго-
род-Дністровського міськрайонного суду за адресою: м. Білгород-
Дністровський, вул. Військової Слави (Енгельса), 27 (зал судових за-
сідань 37) по цивільній справі 495/8012/16-ц за позовом Ткаченко 
А.П. про стягнення шкоди.

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

Суддя О. Д. Гайда-Герасименко

виклики до суду ✦ виклики до суду ✦ виклики до суду ✦ виклики до суду ✦ виклики до суду ✦ виклики до суду ✦ виклики до суду
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Шедловський Ярослав Олегович, 11 жовтня 1988
року народження, уродженець міста Макіївка До-
нецької області, остання відома адреса проживання:
Донецька область, місто Макіївка, Центральний мі-
крорайон, 8, викликається до Броварського міськ-
районного суду Київської області як відповідач по
цивільній справі № 361/6459/2016-ц за позовом Іо-
нової Ольги Сергіївни до Шедловського Ярослава
Олеговича, третя особа: Броварська міська рада Ки-
ївської області як орган опіки та піклування про по-
збавлення батьківських прав й збільшення розміру
аліментів.

Судовий розгляд справи відбудеться 17 січня
2017 року о 08 год. 30 хв. Явка до суду обов’язкова.
Адреса суду: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул.
Грушевського, 2, кабінет (зал с/з) № 217.

Суддя В. О. Василишин

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39А) розглядає позовну заяву ПАТ «Державний ощад-
ний банк України» в особі філії – Донецьке обласне управ-
ління AT «Ощадбанк» до Кукоб О. Е., Кукоб А. Ю., про
стягнення заборгованості.

Відповідачі Кукоб Олена Едуардівна, 09.01.1966 р.н., ос-
таннє місце реєстрації: Донецька область, м. Зугрес, вул.
Пушкіна, 11/16, Кукоб Андрій Юрійович, 13.11.1988 р.н., ос-
таннє місце реєстрації: Донецька область, м. Макіївка-13,
вул. Г. Сталінграда, 4/29, викликаються на 12.01.2017 року
о 08.40 год. до Добропільського міськрайонного суду, кабі-
нет № 14, для участі у розгляді справи. До розгляду цивіль-
ної справи пропонується надати суду письмові пояснення та
заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідачів,
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше
справу буде розглянуто у їх відсутність на підставі наявних
у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Повістка про виклик
Окружний адміністративний суд міста Києва (01601, м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корпус 1) цією повісткою викликає

Папукчіу Андрія та Дубіну Олександра Миколайовича (надалі – Адресат) у суд для участі в попередньому судовому засі-
данні по справі № 826/11971/16 за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Євробанк» до Мініс-
терства юстиції України за участю третіх осіб: Папукчіу Андрія та Дубіни Олександра Миколайовича про визнання
протиправним та скасування рішення.

Попереднє судове засідання відбудеться 17.01.17 р. о 10.50 год. за адресою: м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корпус
1, зал судового засідання № 3.

Адресат викликається до суду для участі у судовому засіданні у процесуальному статусі третьої особи.
Окружний адміністративний суд міста Києва пропонує Адресату подати суду у судове засідання всі наявні та раніше не

подані докази.
Окружний адміністративний суд міста Києва зобов’язує Адресата повідомити суд про наявність поважних причин не-

можливості прибуття до суду у разі їх наявності.
Окружний адміністративний суд міста Києва роз’яснює, що наслідками неприбуття Адресата до суду у судове засідання

являються відповідно до ст. ст. 128, 129 Кодексу адміністративного судочинства України відкладення розгляду справи,
залишення позовної заяви без розгляду (у разі повторного неприбуття позивача), вирішення справи на підставі наявних
у ній доказів (у разі неприбуття відповідача – суб’єкта владних повноважень), привід (у разі неприбуття свідка, експерта,
спеціаліста).

Окружний адміністративний суд міста Києва зобов’язує особу, яка одержала цю повістку у зв’язку з відсутністю Адресата
за першою можливістю вручити цю повістку Адресату.

Суддя Кобилянський К. М.

В провадженні Галицького районного суду міста Львова (суддя Зу-
бачик Н. Б.) знаходиться цивільна справа за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Гриньківа (Феоктістова) Тараса Юрійовича про стягнення
заборгованості.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на 23 грудня 2016
року о 09 годині 30 хвилин. Попереджаємо відповідача Гриньківа
(Феоктістова) Тараса Юрійовича, що у випадку його неявки в судове
засідання на вказане число, справу буде розглянуто у його відсутності
на підставі наявних доказів у матеріалах справи.

Приазовський районний суд Запорізької області викликає у судове
засідання, яке відбудеться 22 грудня 2016 року о 09.15 годині в при-
міщенні Приазовського районного суду Запорізької області за адре-
сою: Запорізька область, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, Сороченко
Оксану Вікторівну (останнє відоме місце реєстрації: Запорізька обл.,
Приазовський р-н., с. Ганнівка, вул. Фрунзе, буд. 23) як відповідача по
цивільній справі № 325/1584/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Сороченко Оксани Вікторівни про стягнення заборгованості. 

Суддя Апалькова О. М.

Свідоцтво про реєстрацію

представництва «БІЕССЕ С.П.А.»

(ідентифікаційний код

26334394) від 19.03.2003 року

за № ПІ-3093 

вважати недійсним

у зв’язку з його втратою.

Втрачені реєстраційні документи
на сільськогосподарську 

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

про реєстрацію: ЕА № 065557
від 16.10.2013 р., 

вважати недійсними.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваний Сверчков Сергій Костянтинович,

11.05.1986 року народження, зареєстрований за ад-
ресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Перво-
майська, буд. 14, кв. 66, на підставі ст. ст. 297-5, 133,
135 КПК України, вам необхідно з’явитися 19 грудня
2016 року, 20 грудня 2016 року та 21 грудня 2016
року до каб. 7 СВ УСБУ в Донецькій області, до слід-
чого Заїки Вадима Васильовича, за адресою: До-
нецька область, м. Маріуполь, вул. Георгіївська, буд.
77, для проведення слідчих (процесуальних) дій за
вашою участю у кримінальному провадженні 
№ 12015050000000705 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слідчий відділ Управління СБ України в Запорізь-
кій області викликає Дем’янова Віталія Володимиро-
вича 18.09.1980 року народження, зареєстрованого
за адресою: Запорізька область, м. Вільнянськ, вул.
Горького, буд. 9, кв. 51, фактично проживаючого за
адресою: Запорізька область, м. Вільнянськ, вул.
Першотравнева, буд. 33 для повідомлення про пі-
дозру та надання доступу для ознайомлення з 
матеріалами кримінального провадження 
№ 22016080000000044 за підозрою у вчиненні кри-
мінального правопорушення (злочину), передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України, на 09 год. 00 хв.
23.12.2016 року у кабінет № 120 слідчого відділу
УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запо-
ріжжя, вул. Олександрівська, буд. 62.

Судова повістка про виклик у суд
В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду

Черткової Н.І. знаходиться цивільна справа за позовом вій-
ськового прокурора Запорізького гарнізону в інтересах дер-
жави в особі Міністерства оборони України, військової
частини А0593 до Шаповаленка Віктора Вікторовича, треті
особи – Бердянська районна держадміністрація, Управління
Держгеокадастру у Бердянському районі Запорізької об-
ласті про визнання недійсним державного акта на право
власності на земельну ділянку, повернення земельної ді-
лянки.

Розгляд справи призначено на 20.12.2016 на 08-30 годині
в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адре-
сою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська,
64, каб. 502, суддя Черткова Н. І., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідача Шаповаленка Віктора Вікто-
ровича.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за на-
явними в ній матеріалами.

В провадженні Галицького районного суду міста Львова
(суддя Зубачик Н. Б.) знаходиться цивільна справа за позо-
вом Львівської міської ради до Приватного нотаріуса Львів-
ського міського нотаріального округу Пшеничної Уляни
Вікторівни, Малькової Людмили Миколаївни, Сандул Ірини
Генріхівни, за участю третіх осіб, які не заявляють самостій-
них вимог на предмет спору на стороні позивача Товариства
з обмеженою відповідальністю «МС ОПТ», Управління ко-
мунальної власності Львівської міської ради, Львівського
обласного осередку Всеукраїнської громадської організації
«Братство бджолярів України», Товариства з обмеженою
відповідальністю «ДАН», Львівського комунального підпри-
ємства «Княже місто» про витребування майна з чужого не-
законного володіння, скасування державної реєстрації права
власності.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на 21
грудня 2016 року о 12 годині 00 хвилин. Попереджаємо від-
повідача Малькову Людмилу Миколаївну, що у випадку її
неявки в судове засідання на вищевказане число, справу
буде розглянуто у її відсутності на підставі наявних доказів
у матеріалах справи. 

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман,
вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за заявою Публічного
акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Полякової
Наталії Олександрівни про стягнення заборгованості.

Відповідачка Полякова Наталія Олександрівна викликається до каб. № 15
суду на 22.12.2016 року на 14 годину 00 хвилин для участі у розгляді справи
по суті.

У разі неявки відповідачки справа буде розглянута у її відсутності за на-
явними доказами.

Суддя Ткачов О. М.

Громадянин Коваленко Андрій Олексійович, 03.06.1978 р.н., що за-
реєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, 
вул. 5-е Авіамістечко, буд. 30в, кв. 1, відповідно до вимог статей 133,
135 КПК України, вам необхідно з’явитися 22.12.2016 року до військо-
вої прокуратури Вінницького гарнізону за адресою: м. Вінниця, вул.
Стрілецька, 105 (телефон 0432-61-23-57), для відкриття стороні за-
хисту в порядку ст. 290 КПК України матеріалів кримінального провад-
ження № 42016020420000243 від 07.11.2016, за підозрою вас у
вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України та
ознайомлення з ними.

Відповідач Аббас Хайдер Салах викликається в Вінницький міський

суд Вінницької області (м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, зал № 18)

на судовий розгляд 20.12.2016 р. о 15 год. та 26.12.2016 р. о 12 год. у

справі за позовом Леденьової В.В. про розірвання шлюбу та стягнення

аліментів.

Суддя О. П. Король

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає відповідачів за позовами
ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Акцентбанк», про стягнення заборгованості, у судові засі-
дання, які відбудуться: 

26.12.2016 р. (резервне судове засідання — 29.12.2016 р.)
Сажнєва Людмила Іванівна о 13.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл.,

с. Ювілейне, вул. Горького), справа № 409/2726/16-ц
26.12.2016 р. (резервне судове засідання — 28.12.2016 р.)
Дятлов Олексій Генадійович о 10.20 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл.,

м. Луганськ, вул. Боженко буд. 105 А), справа № 409/2662/16-ц
Малько Олег Миколайович об 11.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл.,

м. Луганськ, с. Ювілейне, кв. Запорожченко буд. 9, кв. 64), справа № 409/2656/16-ц
Сушилова Інна Володимирівна о 12.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська

обл., м. Лутугине, кв. 40-річчя Перемоги, буд. 3, кв. 7), справа № 409/2659/16-ц
Горбачова Віра Олександрівна о 10.40 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська

обл., м. Луганськ, кв. Мирний, буд. 18, кв. 143), справа № 409/2665/16-ц
Дурнєв Микола Іванович о 9.40 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., 

м. Луганськ, сел. Ювілейне, кв. Запорожченко, буд. 4, кв. 62), справа № 409/2657/16-ц
Завада Валентин Леонтійович о 9.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл.,

Лутугинський р-н, с. Фабричний, вул. Степова, буд. 38), справа № 409/2663/16-ц
Челишев Сергій Сергійович об 11.40 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл.,

Лутугинський р-н, смт Георгіївка, вул. Новобудівельна, буд. 19), справа № 409/2660/16-ц
Ветух Людмила Михайлівна об 11.20 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл.,

м. Луганськ, кв. Героїв Сталінграду, буд. 11, кв. 124), справа № 409/2661/16-ц
Лихобабіна Олена Петрівна о 9.20 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл. 

м. Луганськ, вул. Советська, буд. 5/108), справа № 409/2668/16-ц
Головенко Ірина Анатоліївна о 10.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл.,

м. Луганськ, кв. Ольховський, буд. 9, кв. 3), справа № 409/2653/16-ц
Суддя О. Г. Третяк

21.12.2016р. (резервне судове засідання — 04.01.2017 р.)
Сабініна Ольга Генадіївна о 15.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., 

м. Луганськ, вул. Карла Маркса буд. 10, кв. 8), справа № 409/2722/16-ц
Скапенко Вячеслав Валерійович о 15.30 (останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ,

вул. Свєрдлова, буд. 239), справа № 409/2651/16-ц
22.12.2016 р. (резервне судове засідання — 05.01.2017 р.)
Криворученко Тетяна Володимирівна о 15.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луган-

ська обл., м. Луганськ, вул. Я. Лациса буд. 15), справа № 409/2666/16-ц
Суддя О. Ю. Максименко

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

З опублікуванням цього оголошення відповідачі по справах вважаються належним
чином повідомленими про час, день та місце проведення судового засідання.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваному Михайленку Юрію Олексан-

дровичу, 25.12.1978 року народження, який
проживає за адресою: Чернігівська область, Ко-
ропський район, с. Лукнів, вул. Миру, 102,  на
підставі  ст.ст. 133, 135, 297-5, КПК України, Вам
необхідно з’явитися 21 грудня 2016 року до каб.
№ 308 слідчого відділу Управління СБ України в
Донецькій області, до слідчого Сокола В. А., за
адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул.
Георгіївська,  буд. 77, для проведення слідчих
(процесуальних) дій за Вашою участю, а також
врученні Вам необхідних процесуальних доку-
ментів у кримінальному провадженні 
№ 22014050000000423, за ч. 1 ст. 258-3 КК Ук-
раїни.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваному Діденку Дмитру Сергійовичу,

30.05.1986 р.н., який проживає за адресою: До-
нецька область, м. Костянтинівка,  вул. Кос-
тюшка, б. 46, на підставі ст. ст. 133, 135, 297-5,
КПК України, Вам необхідно з’явитися 21 грудня
2016 року до каб. № 308 слідчого відділу Управ-
ління СБ України в Донецькій області, до слід-
чого Сокола В. А., за адресою: Донецька
область, м. Маріуполь, вул. Георгіївська,  буд.
77, для проведення слідчих (процесуальних) дій
за Вашою участю, а також врученні Вам необ-
хідних процесуальних документів у криміналь-
ному провадженні № 22014050000000423, за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваному Чемесу Олександру Борисо-

вичу, 10.04.1991 р.н., який проживає за адре-
сою: Донецька область, м. Гірник,  вул.
Первомайська, буд. 15,  на підставі  ст. ст. 133,
135, 297-5, КПК України, вам необхідно з’яви-
тися 23 грудня 2016 року до каб. № 308 слідчого
відділу Управління СБ України в Донецькій об-
ласті, до слідчого в ОВС Челах Ю. О., за адре-
сою: Донецька область, м. Маріуполь, вул.
Георгіївська,  буд. 77, для проведення слідчих
(процесуальних) дій за вашою участю, а також
врученні вам необхідних процесуальних доку-
ментів у кримінальному провадженні 
№ 22015050000000052, за ч. 1 ст. 258-3 КК Ук-
раїни.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваному Лаврецькому Валерію В’ячес-

лавовичу, 09.08.1979 р.н., який проживає за ад-
ресою: Донецька область, м. Краматорськ, бул.
Машинобудівників, буд. 31, кв. 39, на підставі
ст.ст.297-5, 133, 135 КПК України, Вам необ-
хідно з’явитися 21, 22 та 23 грудня  2016 року,
у період часу з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.
до каб. №6 3-го відділення (з дислокацією в 
м. Краматорськ) слідчого відділу Управління СБ
України в Донецькій області, до слідчого Юр-
кова В. А., за адресою: Донецька область, 
м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд.
56-А,  для  проведення слідчих (процесуальних)
дій за Вашою участю у кримінальному провад-
женні №22016050000000247 за ознаками зло-
чину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Повістка про виклик 
обвинуваченого

Обвинувачений Проскуркін Олек-
сандр Євгенович, 27.03.1972 р.н.,
уродженець м. Бендери Республіки
Молдова, громадянин Молдови, ос-
таннє відоме місце проживання: 
м. Одеса, вул. Нахімова, буд. № 6, кв.
№ 2, на підставі ст. ст. 134, 135, 297-
5, 323 КПК України, вам необхідно
з’явитися 23.12.2016 на 09 год. 00 хв.
до Івано-Франківського міського суду
Івано-Франківської області, за адре-
сою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюн-
вальдська, буд. № 11, 1 поверх, зал 
№ 5, для розгляду кримінального про-
вадження про обвинувачення Про-
скуркіна Олександра Євгеновича у
вчиненні злочину, передбаченого ч. 2
ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України.

Калуським міськрайонним судом
Івано-Франківської області (вул. Моло-
діжна 10, м. Калуш, Івано-Франківської
області, 77300 суддя Сухарник І. І.) в
судове засідання, призначене на 09
год. 00 хв. 12.12.2016 р. (резервні
дати судових засідань 09 год. 30 хв.
21.12.2016 p.; 10 год. 12.01.2017 р. та
10 год. 26.01.2017 р.) в якості обвину-
ваченої викликається Яніцька Наталія
Романівна, 5.04.1973 р.н., яка зареєс-
трована в смт Вигода, вул. Заводська
4/9, Долинського району Івано-Фран-
ківської області в кримінальному про-
вадженні про обвинувачення Яніцької
Наталії Романівни за ст. 368 ч. 4 КК
України, яке розглядається у спеці-
альному судовому провадженні.

Втрачені документи на човен 

«водний велосипед», 

під номером ОА-8681-К ОА-8682-К, ОА-8683-К, ОА-8684-К,

ОА-8685-К, ОА-8689-К, ОА8690-К, ОА-8691-К, ОА-8692-К, 

ОА-8693-К, ОА-8694-К, ОА-8695-К, ОА-8698-К, ОА-8699-К,

ОА-8700-К, ОА-8701-К, ОА-8702-К, ОА-8703-К, 

на Червачова Сергія Миколайовича 

вважати недійсними.

Слідчий відділ Управління СБ України в Запорізькій області
викликає Чмутіна Сергія Миколайовича, 02.11.1979 року народ-
ження, проживаючого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Зернова,
буд. 44, кв. 56, для повідомлення про підозру та надання до-
ступу для ознайомлення з матеріалами кримінального провад-
ження № 22015080000000108 за підозрою у вчиненні злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, на 09 год. 00 хв.
23.12.2016 у кабінет № 107 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій
області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 
буд. 62.

В провадженні Ренійського районного суду Одеської області знаходиться цивільна справа 
№ 510/23/16-ц за позовом Лупу Олександра Сергійовича до Ренійської міської ради, Шубіна Валерія
Миколайовича, Шубіної Світлани Леонідівни, Шубіної Катерини Валеріївни, Шубіної Лілії Валеріївни
про визнання права власності.

Судове засідання по справі призначено на 23.12.2016 р. о 10 годині 00 хвилин у Ренійському 
районному суді за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. Соборна, 122, суддя Сорокін К. В., 
тел. (04840) 40156.

Суд викликає відповідачів: Шубіна Валерія Миколайовича, Шубіну Світлану Леонідівну, Шубіну Ка-
терину Валеріївну, Шубіну Лілію Валеріївну, остання відома адреса: Одеська обл., м. Рені, вул. Шев-
ченка, 29, кв. 1.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідачів: Шубіна Валерія Миколайовича, Шубіної Світ-
лани Леонідівни, Шубіної Катерини Валеріївни, Шубіної Лілії Валеріївни в судове засідання, справа
буде розглянута без їхньої участі.
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Приморський районний суд м. Одеси викликає в су-
дове засідання як відповідачів Сороколета Олександра
Дмитровича, Сороколет Ірину Йосипівну, Сороколета
Дмитра Олександровича по цивільній справі 
№ 522/13043/16-ц за позовом Добровольського Георгія
Костянтиновича про визнання договору купівлі-продажу
нерухомого майна дійсним.

Судове засідання відбудеться 23.01.2017 року о 12 го-
дині 40 хвилин у залі судового засідання № 111 Примор-
ського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса,
вул. Балківська, 33. В разі неявки відповідачів у судове
засідання на вказану дату, справа буде розглянута за їх-
ньою відсутністю.

Суддя А. В. Тарасов

Біловодський районний суд Луганської області
викликає відповідача у справі №408/7153/16-ц
(2/408/1636/16) за позовом Камєнєвої Інни Олек-
сіївни до Камєнєва Євгена Анатолійовича (с. Ка-
мишне Луганської області) про стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться 23 грудня 2016 року
о 13 годині 20 хвилин у приміщенні суду за адресою:
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська,
30.

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

Суддя В. А. Карягіна

Жовтневий районний суд Миколаївської області
викликає Дікташа Мехмета як відповідача для участі
у справі за позовом Тарабріної Наталії Михайлівни
до Дікташа Мехмета про поділ будинку в натурі між
співвласниками.

Розгляд справи призначено 28 грудня 2016 року
о 14.00 годині.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута
за його відсутності. Адреса суду: м. Миколаїв, 
вул. Ольшанців, 77, каб. № 13.

Суддя В. В. Полішко

Козелецький районний суд Чернігівської області викликає
відповідача Решетила Віталія Петровича, останнім відомим міс-
цем проживання якого є: смт Десна, вул. Довженка, б. 42-а, 
кв. 111 Козелецького району Чернігівської області, в судове за-
сідання на 09.30 годину 29 грудня 2016 року (17000, смт Козе-
лець, вул. Свято-Преображенська, 7 Чернігівської області) у
цивільній справі за позовом Решетило Наталії Миколаївни до
Решетила Віталія Петровича і третьої особи - Козелецького 
районного сектору УДМС в Чернігівській області, про визнання
особи такою, що втратила право на користування жилим примі-
щенням.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважа-
ється повідомленим про день, час і місце розгляду справи. В разі
неявки відповідача в судове засідання справа може бути розгля-
нута за його відсутності.

Суддя Соловей В. В.

Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача Шевченка Ігоря Анатолійовича в
судове засідання для розгляду цивільної справи за
позовом Шевченко Олени Володимирівни до Шев-
ченка Ігоря Анатолійовича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Мар-
ківського районного суду Луганської області
28.12.2016 р. о 15 год. 00 хв. за адресою: смт Мар-
ківка, пл. Соборна, буд. 31 Луганської області.

У разі неявки в судове засідання суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя А. П. Чернік

Деснянський районний суд м. Києва викликає як

відповідача Корнієнка Андрія Володимировича, 

останнє відоме місце проживання якого: м. Київ, 

вул. Бальзака, 16-А, кв. 108, у судове засідання, яке

призначене на 30.01.2017 року о 10 год. 45 хв., для

розгляду справи за позовом Корнієнко К. С. до Кор-

нієнка А. В. про розірвання шлюбу. Адреса суду: 

м. Київ, пр. Маяковського, 5-в, каб. 34.

Суддя Грегуль О. В.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається ци-
вільна справа № 236/3000/16-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Державний Ощадний банк України»
в особі філії - Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк»
до Лесюкової Юлії Юріївни про стягнення заборгованості за
кредитним договором у розмірі 28 783,41 гривня.

Відповідачка Лесюкова Юлія Юріївна викликається до
каб. № 6 суду на 22 грудня 2016 року о 14 годині 00 хвилин,
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неявки відповідачки, справа буде
розглянута без її участі за наявними доказами.

Суддя Бєлоусов А. Є.

Рожищенський районний суд Волинської області
за адресою: м. Рожище, вул. Грушевського, 4, каб.
№4, на 09 год. 30 хв. 29.12.2016 року викликає Кар-
даша Станіслава Анатолійовича як відповідача у
справі за позовом ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» до Кар-
даша Станіслава Анатолійовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Відповідач має право подати свої заперечення
проти позову, посилання на докази, якими вони об-
ґрунтовуються та повідомити про них суд. В разі не-
явки відповідача, справа буде розглядатись у його
відсутність.

Суддя Сіліч І. І.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Бла-
годарова Вадима Володимировича, як відповідача в
судове засідання по цивільній справі № 426/5792/15-ц
за позовом Благодарової І. В. до Благодарова В. В.
про надання дозволу на виїзд неповнолітнього гро-
мадянина України за кордон, що відбудеться 21
грудня 2016 року на 14.30 годину.

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

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Гри-
цая Сергія Олександровича, як позивача в судове за-
сідання по цивільній справі № 437-7988/13ц за
заявою Боброва Віталія Віталійовича про віднов-
лення втраченого судового провадження по цивіль-
ній справі № 437-7988/13ц, що відбудеться 21
грудня 2016 року о 15.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Ку-
вічка Ірину Георгіївну, Кувічка Андрія Юлійовича, як
відповідачів у судове засідання по цивільній справі
№ 426/5220/15-ц за позовом ПАТ «ВіЕйБі Банк» до
Кувічка І. Г., Кувічка А. Ю. про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, що відбудеться 22
грудня 2016 року на 11.30 годину.

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

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Чубенка Євгена Івано-
вича, який зареєстрований за адресою: кв-л Шевченка,
40/75, м. Краснодон Луганської області, як відповідача
в судове засідання по цивільній справі № 426/8184/16-ц
за позовом Чубенко Надії Миколаївни до Чубенка Євгена
Івановича про стягнення аліментів, що відбудеться 21
грудня 2016 року на 14.00 годину.

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

Суддя В. О. Половинка

Біловодський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі
за позовом ТОВ «Порше Мобіліті» про стягнення за-
боргованості, яке відбудеться 22.12.2016 року о
16.30 год. Андрющенка Артема Олександровича,
05.03.1984 р.н., останнє відоме зареєстроване місце
проживання (перебування): Луганська обл., м. Свер-
дловськ.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ,
вул. Комсомольська, 30. У разі неявки справу буде
розглянуто без вашої участі на підставі глави 8 ЦПК
України.

Суддя Г. В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає в судове засідання обвинувачену у кримінальному
провадженні № 120014130430000240, внесеному до
Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2014
року за ч. 1 ст. 110 КК України, яке відбудеться
21.12.2016 року о 15.30 год. Сергеєнкову Ірину Анатолі-
ївну, 29.03.1969 р.н., останнє відоме зареєстроване
місце проживання (перебування): Луганська обл., смт
Біловодськ, вул. Леніна, 141/1, кв. 15.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул.
Луганська, 30. У разі неявки справу буде розглянуто без
вашої участі на підставі глави 8 ЦПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі
за позовом Каліберди О. Л. про розірвання шлюбу,
яке відбудеться 22.12.2016 року о 09.00 год. - Іван-
нікова Анатолія Вікторовича, 04.06.1974 р.н., ос-
таннє відоме зареєстроване місце проживання
(перебування): Луганська обл., м. Сведловськ.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ,
вул. Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої
участі на підставі глави 8 ЦПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі
за позовом Парфьонової Ю. П. про розірвання
шлюбу, яке відбудеться 22.12.2016 року о 08.30 год.
Парфьонова Володимира Михайловича, 04.05.1990
р.н., останнє відоме зареєстроване місце прожи-
вання (перебування): Луганська обл., с. Нижня Віль-
хова.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ,
вул. Луганська, 30. У разі неявки справу буде роз-
глянуто без вашої участі на підставі глави 8 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя Г. В. Булгакова

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як
відповідачку Тертичну Ксенію Володимирівну за по-
зовом Тертичного Андрія Андрійовича до Тертичної
Ксенії Володимирівни про розірвання шлюбу. Су-
дове засідання відбудеться 21.12.2016 р. о 12 год.
15 хв. у приміщенні Суворовського районного суду
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського
козацтва, 68, зала судових засідань № 8. У разі не-
явки Тертичної Ксенії Володимирівни судове засі-
дання буде проведене у її відсутність.

Суддя С. С. Аліна

Орджонікідзевський районний суд міста Маріу-
поля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) роз-
глядає справу за позовом Кредитного союзу
«Азовська кредитна компанія» до Рязанової Надії
Юріївни про стягнення заборгованості.

Відповідачка по справі Рязанова Надія Юріївна ви-
кликається на 22 грудня 2016 року о 08.30 годині до
Орджонікідзевського районного суду міста Маріу-
поля Донецької області, для участі в розгляді справи
по суті.

Суддя Щербіна А. В.

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача Гаврюшенка Володимира Мироновича у
справі №408/6438/16-ц за позовом ПАТ «Луганськгаз»
про стягнення заборгованості за спожитий природний
газ з Гаврюшенка Володимира Мироновича (місце ре-
єстрації: вул. Леніна, 79, с. Велика Чернігівка, Станично-
Луганський р-н Луганської області).

Судове засідання відбудеться 22.12.2016 року об 11
годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

Суддя Г. В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача Шустова
Сергія Михайловича, м. Свердловськ, у справі за до-
рученням іноземного суду про вручення документів
та проведення окремих процесуальних дій на 28
грудня 2016 року о 08 годині 50 хвилин.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду
за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул.
Луганська, 30.

Суддя Є. О. Соболєв

Голосіївський районний суд м. Києва викликає у
судове засідання як відповідачку Удовиченко Віру
Федорівну, яка проживає за адресою: 03039, м. Київ,
пров. Богунський, 18 по цивільній справі за позовом
Бардіної Наталії Петрівни до Удовиченко Віри Федо-
рівни про визнання права власності за набувальною
давністю, слухання по справі призначено на
21.02.2017 року о 15.30 годині.

Адреса суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14-А, каб. 13.
Суддя О. Л. Хоменко

В Хмільницький міськрайонний суд Вінницької об-
ласті (м. Хмільник, вул. Столярчука, 4) на 09 год. 00
хв. 22 грудня 2016 року, як відповідач викликається
Деменков Владислав Юрійович по цивільній справі
за позовом Деменкової Тетяни Євгеніївни до Демен-
кова Владислава Юрійовича, Хмільницьке об’єднане
управління Пенсійного фонду України Вінницької об-
ласті про оспорювання батьківства та встановлення
факту батьківства.

У випадку неявки вказаної особи, справа буде роз-
глянута у його відсутність на підставі наявних дока-
зів.

Суддя Гончарук-Аліфанова О. Ю.

Світловодський міськрайонний суд Кіровоград-
ської області повідомляє, що 05 січня 2017 року о
09 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: Кіро-
воградська область, м. Світловодськ, вул. Примор-
ська, 48 (cуддя Баранець А. М.), відбудеться
слухання цивільної справи № 401/3710/16-ц, провад-
ження по справі № 2/401/1564/16 за позовом Абро-
симової Світлани Ігорівни до Абросимова
Олександра Геннадійовича про позбавлення батьків-
ських прав.

В судове засідання викликається як відповідач Аб-
росимов Олександр Геннадійович.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоно-
сова, № 157) розглядає цивільну справу № 233/5573/16-ц за
позовом ПАТ «Експрес-Банк» до Оконенка Є. О. про стяг-
нення заборгованості. Відповідач у справі Оконенко Євген
Олексійович, останнє відоме місце проживання: Донецька
область, м. Дебальцеве, вул. Серго, буд. 15, викликається
до суду на 08 год. 20 хв. 04 січня 2017 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

Відповідачу Бутенку Станіславу Валентиновичу,
адреса: Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Леніна,
100, кв. 23, необхідно з’явитися 26.12.2016 р. о 10.00
год. до Дарницького районного суду м. Києва 
(м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал. 114), для участі в су-
довому засіданні по цивільній справі за позовом
Дмитрук C. M. про стягнення боргу.

У разі неявки відповідача до суду, справу буде
розглянуто по суті за наявними у справі матеріалами
у його відсутність в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

Суддя Вовк Є. І.

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 2 лютого 2016 року розглянуто

цивільну справу № 409/711/15-ц за позовною за-

явою Державної іпотечної установи до Ковача Ар-

пада Сілардовича про стягнення заборгованості за

договором про іпотечний кредит, пені, та інфляцій-

них втрат та винесено заочне рішення про задово-

лення позову в повному обсязі.

Суддя Полєно В. С.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає
у судове засідання на 09.00 годину 23 грудня 2016 року до
Токмацького районного суду (Запорізька область, м. Ток-
мак, вул. Володимирська, 28, каб. № 10) Мангуша Володи-
мира Івановича, 26.07.1950 р.н., останнє відоме місце
проживання за адресою: Донецька область, Старобешів-
ський район, с. Стила, вул. 60 років Жовтня, 10, як відпові-
дача у цивільній справі за позовом Моторного
(транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) до Ман-
гуша Володимира Івановича про відшкодування в порядку
регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового відшко-
дування. В разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута в його відсутність за наявними в справі доказами.

Суддя Ушатий І. Г.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання як відповідачку
Петренко Ольгу Сергіївну (92007, Луганська область,
Лутугинський район, смт Успенка вул. Ватутіна б. 14)
по справі № 409/2694/16-ц за позовом ПАТ «Акціо-
нерний банк «Експрес-Банк» про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 28.12.2016 р. (ре-
зервна дата 03.01.2017 р.) об 11.30 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове засідання
як відповідача Арудова Олександра Одісейовича у справі за позовом
Богдановича Олександра Євгенійовича до Арудова Олександра Оді-
сейовича, Арудова Одіссея Олександровича, Арудової Мері Луківни,
треті особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Магістраль
Дніпро» про повернення коштів, набутих без достатньої правової під-
стави.

Засідання відбудеться 19.01.2017 року о 10.00 год. в приміщенні
Соснівського районного суду м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул.
Гоголя, 316 в кабінеті 214.

Явка обов’язкова, в разі неявки справа буде розглядатися без участі
відповідача.

Суддя Пироженко В. Д.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут,
Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Ке-
рівника Артемівської місцевої прокуратури Донецької області в інтересах
Бахмутської райдержадміністрації Донецької області та Володимирівської
сільської ради Бахмутського району Донецької області до Пальцева Дениса
Михайловича про розірвання договору оренди водного об’єкта.

Відповідач по справі Пальцев Денис Михайлович, який зареєстрований
за адресою: Луганська область, м. Первомайськ вул. Макушкіна, буд. 6, 
кв. 30, викликається до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, каб.
304) на 28.12.2016 р. о 10 год. 00 хв. для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя І. В. Решетняк

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу 
№ 2/243/4532/2016 за позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Акціонерний банк «Експрес Банк»» до Солоніна Вадима Сте-
пановича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Останнє
відоме місце проживання відповідача Солоніна Вадима Степановича: До-
нецька область м. Горлівка, вул. Победи, буд. 97, кв. 1.

Відповідач викликається до суду на 21 грудня 2016 року на 08 год. 25 хв.
для участі у судовому засіданні.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття в судове засідання відповідач повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його
відсутністю.

Суддя О. В. Ільяшевич
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 18 ГРУдНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська -3    -8      +1    -4
Житомирська -3    -8      +1    -4
Чернігівська -3    -8      +1    -4
Сумська -3    -8      +1    -4
Закарпатська -7  -12      +1    -4
Рівненська -3    -8      +1    -4
Львівська -6  -11      +1    -4
Івано-Франківська -7  -12      +1    -4
Волинська -3    -8      +1    -4
Хмельницька -4    -9      +1    -4
Чернівецька -9  -14      +1    -4
Тернопільська -3    -8      +1    -4
Вінницька -3    -8      +1    -4

Oбласть Нiч          День
Черкаська -4      -9      +1     -4
Кіровоградська -3      -8      +1     -4
Полтавська -3      -8      +1     -4
Дніпропетровська -3      -8      +1     -4
Одеська -3      -8      +1     -4
Миколаївська -3      -8      +1     -4
Херсонська -3      -8      +1     -4
Запорізька -5   -10      +1     -4
Харківська -8   -13      +1     -4
Донецька -8   -13      +1     -4
Луганська -9   -14      +1     -4
Крим -3      -8      +1     -4
Київ -3      -5      -1    +1

«Зелені мурахи»
посадили сонячне
дерево  

Світлана ІСАЧЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

СВІТЛЕ МАЙБУТНЄ. На від-
критому майданчику Івано-Фран-
ківського національного технічно-
го університету нафти і газу з’яви-
лося незвичне дерево — зелено-
енергетичне. Його листя — обер-
нені до сонця яскраво-сині панелі
— перетворюють енергію соляр-
них променів на електричний
струм. Студенти та викладачі мо-
жуть зарядити від сонячного дере-
ва мобільні телефони, ноутбуки.
За безкоштовну підзарядку вони
дякують передовсім «Зеленим му-
рахам» — команді івано-франків-
ської молоді, не байдужій до про-
блем довкілля, яка знає, як ці про-
блеми подолати, зокрема, разом
із студентським парламентом уні-
верситету нафти і газу за фінансо-
вої підтримки Української моло-
діжної кліматичної організації.

Технічне оснащення сонячного
дерева, транспортування та мон-
таж його конструкцій організував
університет. Особливо активними
в реалізації цього проекту були керівники та студенти Інженерно-
екологічного інституту, що входить до складу університету. Інститут
запросив усіх присутніх на відкритті солярного дерева відвідати
свій центр інтерактивного навчання «Нова енергія», ознайомитися
з найсучаснішими екологічно чистими енерготехнологіями, розроб-
ку і впровадження яких забезпечують вчені університету.

Співзасновниця ініціативи «Зелені мурахи» та менеджер проекту
Ірина Сопільняк вручила Івано-Франківському університету нафти
і газу символічний сертифікат на користування сонячним деревом.

Завдяки «Зеленим мурахам» в адміністративному центрі При-
карпаття нещодавно стартував проект «Покоління Stanislawowa»,
спрямований на підвищення екологічної культури та обізнаності
івано-франківських школярів і студентів, популяризацію викорис-
тання альтернативних джерел енергії. 

Маріуполь: є кому писати і для кого

Ой, хто, хто
Чудотворця
просить…

НЕБЕСНА КАНЦЕЛЯРІЯ. Найбільша
в країні резиденція Святого Миколая
працює у Великій Лаврській дзвіниці 

Оксана ГОЛОВКО,
Юрій САПОЖНІКОВ

(фото),  
«Урядовий кур’єр»

Одна з найвідоміших
українських колядок

«Ой, хто, хто Миколая лю-
бить…» час від часу зазнає
змін. По-своєму співали і
співають її в різних куточ-
ках нашої держави в різні
часи. Приміром, у ХХ сто-
літті був поширений па-
тріотичний варіант, який
виконували сміливці по-
при московське самодур-
ство і терор: 
Ой,  глянь,  глянь 

на Вкраїну рідну,
Ой,  глянь,  глянь 

на знищену, бідну. 
Ми тебе всі люди молим: 
Проси в Бога ти їй долі,  

Миколаю! (2)
Та проси долі для Вкраїни: 
Ой,  нехай встане із руїни,
Доля щастя хай вітає,
В славі й волі хай сіяє,  

Миколаю!
Нині, у знаковий пе-

ріод виборювання кров’ю

справжньої незалежності,
сучасні митці надають
власного звучання старо-
винному кантові.

Змінилися й прохання до
Чудотворця. Не лише в до-
рослих, а й у наших дітей.

Другий рік поспіль На-
ціональний Києво-Печер-
ський історико-культур-
ний заповідник спільно з
місцевою владою облашто-
вують у приміщенні Вели-
кої Лаврської дзвіниці ре-
зиденцію Святого Мико-
лая.

Сидить дитячий улюб-
ленець і один з найшано-
ваніших святих нашого
народу, звісно, зверху.
Тож аби дістатися до ньо-
го, треба подолати чимало
сходинок (Велика Лавр-
ська дзвіниця до з’яви
хмарочосів була найви-
щою київською спорудою).
Отже, у кожного, хто пі-
діймається, великого чи
малого, є час добряче об-
думати своє бажання.  

Черга до Чудотворця аж
до сходів. Замовляють ба-

жання як діти, так і дорос-
лі. Святий Миколай слу-
хає вірші, читає листи і,
звісно, виконує бажання.
Цікавиться поведінкою та
добрими справами. Запев-
няє: мрії збуваються ли-
шень у слухняних. Неслу-
хи отримають під подуш-
ку різку.

Забаганки малечі Мико-
лай не виконує. Намагаєть-
ся пояснити, що краще от-
римати багато друзів, здо-
ров’я та сили, ніж новий
гаджет. А один хлопчик
так прямо й зізнався нам:
«Лего» мені мама купить, а
про те, щоб тато повернув-
ся з війни, вона тільки мо-
литься…»

Про мир і згоду — це но-
вітні бажання сучасних ді-
тей, і вони обов’язково
здійсняться, а про те, що
протягом двох місяців по-
чесні обов’язки Святого
Миколая виконує співро-
бітник Національного Киє-
во-Печерського історико-
культурного заповідника,
їм знати не обов’язково.

До речі, цьогоріч у ре-
зиденції Святого Мико-
лая, яку вже визнала
найбільшою в Україні На-
ціональна книга рекордів,
планують встановити ще
одне досягнення: написа-
ти найдовшого листа Чу-
дотворцеві і зафіксувати
його.

Один стовпчик, дві панелі,
а скільки користі
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр» 

ЧИТАНКА. У приморському
Маріуполі представники міс-
цевих творчих кіл відзначили
20-річчя літературного музею
при бібліотеці імені Володими-
ра Короленка, що збіглося з
підбиттям підсумків та наго-
родженням переможців мі-
ського творчого конкурсу
«Краща книга-2016». Най-
більший ужинок відзнак зібра-
ли представники одного з
найдавніших в Україні літера-
турних об’єднань при редакції

газети «Приазовский рабо-
чий», яке гуртує довкола себе
місцевих літераторів уже 92
роки. Найкращими у номінаці-
ях «Художня література. По-
езія» та «Збірники творів»
стали члени Національної
спілки письменників України
Микола Новосьолов та Ната-
лія Харакоз (до речі, багато-
річний керівник «Азов’я»), а
лаври лауреатів приміряли
Олена Винник, Людмила
Щербак, Віктор Федоров, Іван
Шостак. У номінації «Художня
література. Проза» поза кон-
куренцією став журналіст і

письменник Віктор Сухоруков
із книжкою «Пригоди малень-
кого мене. Розповіді про Ма-
ріуполь, якого вже немає і ні-
коли не буде». А Гран-прі кон-
курсу отримали патріархи ту-
тешнього літературного руху
— поет Павло Безсонов та лі-
тератор і краєзнавець Павло
Мазур. 

Цей та  інші творчі заходи
переконливо довели: місто
моряків і металургів, як тра-
диційно називають Маріу-
поль, ще має імідж міста літе-
раторів. Адже тут, окрім вже
згаданого «Азов’я», не без

успіху працюють кілька літе-
ратурних об’єднань та клубів:
«Прометей», «Сузір’я Ліри»,
«Світанок», «Світоч», «Моря-
на» (має статус міжнародно-
го). А поетичний клуб «Іллі-
чівські зорі» навіть створив
кілька філій: «Первоцвіт»,
«Перлина» та «Романтика».
Усім згаданим об’єднанням
притаманні творча активність
та креативність,  що засвід-
чують періодичні цікаві літе-
ратурні зустрічі, авторські чи-
тання, літературно-музичні
концерти, моновистави, твор-
чі конкурси. 

Коли твоя рука у маминій, і пишеться краще

За кожне бажання — іграшка на ялинку


