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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 10 лютого 2017 року
USD 2702.5143   EUR 2889.5283      RUB 4.5787     /    AU 334246.97      AG 4787.50      PT 274575.45     PD 207823.35

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ
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СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Директор театру імені Івана Франка
Михайло Захаревич розповів «УК»,
що до 100-річчя закладу хоче
насамперед дослідити період
діяльності в ньому Сергія Данченка

ЦИФРА ДНЯ

ППО вдосконалює
навички 

НАЦБЕЗПЕКА. Для забезпечення злагодження зенітно-ра-
кетних підрозділів цьогоріч сплановано провести 50 тактичних
навчань із командними пунктами бригад, полків та основними
підрозділами. Серед них 25 тактичних із зенітно-ракетними ба-
тареями ЗРК «Бук-М1» на полігоні «Ягорлик» на Херсонщині і
35 тактико-спеціальних з підрозділами забезпечення. А під час
багатонаціонального навчання Saber Guardian—2017 на поліго-
ні в Болгарії зенітно-ракетні підрозділи ЗРК С-300 візьмуть
участь у тактичному навчанні з бойовою стрільбою. Таку інфор-
мацію оприлюднив на брифінгу речник Міністерства оборони
Дмитро Гуцуляк.

Окремі радіолокаційні взводи та обслуги радіоелектронної
техніки Повітряних сил ЗСУ щомісяця виконуватимуть практич-
ні маневри з виходом і розгортанням у нових позиційних райо-
нах, повідомляє УНІАН. До проведення занять з викладачами
та курсантами профільних навчальних закладів активно залу-
чатимуть іноземних інструкторів із країн-членів НАТО. Запла-
новано модернізувати й відремонтувати 60 літаків і
гелікоптерів. 

ЦИТАТА ДНЯ

Жан-Клод ЮнКер: 
«Ми обговорили
питання візової

лібералізації. 
Це станеться 

до літа».
Президент Європейської комісії 
про наближення безвізового режиму з ЄС 
для наших громадян

4

5
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ

Земляки вшанували
пам’ять загиблих 
в АТО Андрія Кизила
та Олександра
Чернікова 

ЗНО-2017:  історія
плюс математика

АБІТУРІЄНТ. «УК» поцікавився новаціями незалежного
оцінювання й розшукав випускника, який першим в Україні
зареєструвався для участі у тестуванні 

Ф
от

о 
У

Н
IA

Н

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

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

245 млн євро
вартують 87 проектів зовнішньої

допомоги ЄС, які впроваджуються 
в Україні на початок 2017 року
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua20

документи

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

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад голів 
районних державних адміністрацій

Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу»:
1. Оголосити конкурс на зайняття вакантних посад голів районних державних адміністрацій:
голови Баштанської районної державної адміністрації Миколаївської області;
голови Доманівської районної державної адміністрації Миколаївської області;
голови Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області;
голови Білгород-Дністровської районної державної адміністрації Одеської області;
голови Болградської районної державної адміністрації Одеської області;
голови Ізмаїльської районної державної адміністрації Одеської області;
голови Миколаївської районної державної адміністрації Одеської області;
голови Овідіопольської районної державної адміністрації Одеської області;
голови Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області;
голови Ширяївської районної державної адміністрації Одеської області.
2. Затвердити Умови проведення конкурсу на зайняття вакантних посад голів районних державних адміністрацій (додаються).
3. Це Розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
7 лютого 2017 року
№ 30/2017-рп

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядженням Президента України 

від 7 лютого 2017 року 
№ 30/2017-рп

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантних посад голів районних державних адміністрацій

І. Загальні умови
1. Посадові обов’язки
Голови районних державних адміністрацій:
1) очолюють відповідні районні державні адміністрації, здійснюють керівництво їх діяльністю, несуть відповідальність за ви-

конання покладених на відповідні районні державні адміністрації завдань і здійснення ними своїх повноважень;
2) представляють відповідні районні державні адміністрації у відносинах з іншими державними органами та органами місце-

вого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та органі-
заціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами;

3) призначають на посади та звільняють з посад своїх заступників, керівників структурних підрозділів;
4) призначають на посади та звільняють з посад керівників апаратів районних державних адміністрацій та керівників струк-

турних підрозділів апаратів районних державних адміністрацій;
5) затверджують положення про апарат районної державної адміністрації та положення про її структурні підрозділи;
6) укладають та розривають контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління 

відповідної районної державної адміністрації, або уповноважують на це своїх заступників;
7) погоджують у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підпри-

ємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників уста-
нов, підприємств і організацій Збройних Сил України та інших військових формувань, Міністерства внутрішніх справ України, 
Національної поліції України;

8) у межах затверджених бюджетів виступають розпорядниками коштів відповідних районних державних адміністрацій, ви-
користовуючи їх лише за цільовим призначенням;

9) регулярно інформують населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію;
10) утворюють для сприяння здійсненню повноважень районних державних адміністрацій консультативні, дорадчі та інші до-

поміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначають їх завдання, 
функції та персональний склад;

11) здійснюють повноваження керівника державної служби в районній державній адміністрації;
12) здійснюють інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Мі-

ністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.
2. Умови оплати праці
Умови оплати праці голів районних державних адміністрацій визначаються відповідно до Закону України «Про державну 

службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних ор-
ганів».

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
Голови районних державних адміністрацій призначаються на посаду на строк повноважень Президента України.
4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
Для участі у конкурсі подаються такі документи:
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади голови відповідної район-

ної державної адміністрації за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служ-
би, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, до якої додається резюме у довіль-
ній формі.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає зая-
ву за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, про забезпечення в установленому порядку розумного при-
стосування;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або 
четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомос-
тей стосовно неї відповідно

до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) заповнена особова картка встановленого зразка;
6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (подається в 

порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).
Документи подаються до 18.00 22 лютого 2017 року.
5. Дата, час і місце проведення конкурсу
Конкурс проводиться о 10.00 28 лютого 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 15.
6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з пи-

тань проведення конкурсу:
Велієва Олеся Валеріївна,
тел.: (044) 256 00 01, e-mail: velieva@nads.gov.ua.

II. Вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад голів районних державних адміністрацій

Загальні вимоги
1. Освіта Вища; ступінь вищої освіти — магістр (у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної 

служби категорії «А», здобула вищу освіту за освітньо- кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу 
освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону Укра-
їни «Про вищу освіту», така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра).

2. Досвід 
роботи

Загальний стаж роботи — не менше семи років; досвід роботи на посадах державної служби категорії 
«А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самовряду-
вання, або досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері — не менше трьох років.

3. Володіння 
мовами Вільне володіння державною мовою.

Спеціальні вимоги
1. Знання 
законодавства Конституція України;

Бюджетний кодекс України;
Господарський кодекс України;
Земельний кодекс України;
Цивільний кодекс України;
Закон України «Про державну службу»;
Закон України «Про запобігання корупції»; Закон України «Про Кабінет Міністрів України»;
Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»;
Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
Закон України «Про адміністративні послуги»; Закон України «Про вибори народних депутатів України»;
Закон України «Про вибори Президента України»;
Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»;
Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики»;
Закон України «Про засади державної регіональної політики»;
Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
Закон України «Про звернення громадян»; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Закон України «Про місцеві вибори»;
Закон України «Про очищення влади»;
Закон України «Про соціальний діалог в Україні»;
інші акти законодавства, що стосуються діяльності місцевих державних адміністрацій, а також питань, 
вирішення яких належить до компетенції місцевих державних адміністрацій.

2. Професійні
знанняÍ

Відповідно до посади:
володіння інформацією стосовно ключових цілей державної політики, бачення шляхів їх досягнення на 
місцевому рівні та здатність до формулювання зрозумілих меседжів у рамках реалізації відповідних цілей;
оперування інформацією щодо стану реалізації проголошених Президентом України реформ, у тому чис-
лі стану реалізації реформ у районі, та наявність власного бачення щодо подальших заходів із їх упрова-
дження;
знання основних адміністративно-територіальних та соціально-економічних характеристик району та по-
тенціалу відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
стратегічне розуміння пріоритетів розвитку району, цілей регіональної політики та спроможність форму-
лювати операційні завдання для їх реалізації;
орієнтація у поточній суспільно-політичній ситуації в державі, області, районі та наявність бачення щодо 
забезпечення суспільно-політичної стабільності і зменшення соціальної напруги в районі;
володіння та оперування знаннями щодо забезпечення законності, охорони прав і свобод громадян, тери-
торіальної та національної безпеки, розуміння ролі районної державної адміністрації та специфіки питань 
у відповідній сфері суспільних відносин, поінформованість та наявність бачення щодо поточного стану, 
механізмів функціонування, проблематики, перспективних напрямів розвитку системи безпеки та правоо-
хоронної системи в районі та державі;
знання та наявність бачення виробничої специфіки та конкурентоспроможності району, управління 
об’єктами державної та комунальної власності, забезпечення взаємодії суб’єктів господарювання різних 
форм власності району та ефективного використання економічного потенціалу;
розуміння та наявність бачення шляхів підвищення фінансової самодостатності району, застосування су-
часних інструментів залучення фінансових ресурсів, ефективності розпорядження бюджетними коштами;
спроможність здійснювати оцінку інвестиційного потенціалу району чи локального об’єкта, визначати прі-
оритетні напрями спрямування інвестицій, наявність бачення щодо покращення інвестиційного клімату, 
шляхів, способів та механізмів додаткового залучення інвестицій в економіку та об’єкти життєдіяльнос-
ті району;
бачення розвитку інноваційної діяльності в районі;
знання функціонування системи енергозабезпечення, житлово-комунального господарства району та іс-
нуючих проблем у цих сферах, наявність бачення шляхів і механізмів їх вирішення, поінформованість що-
до процесів реформування відповідних галузей і пріоритетних напрямів їх розвитку на державному та міс-
цевому рівнях;
поінформованість із питань гуманітарного розвитку району, державної політики у розрізі окремих галузей 
гуманітарної сфери та реалізації відповідних заходів на місцевому рівні, а також наявність бачення щодо 
належного впровадження на місцевому рівні реформ у відповідних галузях;
володіння інформацією щодо екосистеми регіону, наявності екологічно небезпечних об’єктів, розуміння та 
наявність бачення шляхів збереження і розвитку природно- заповідного фонду регіону, ефективного і без-
печного використання земель та інших природних ресурсів;
знання процедури розроблення та затвердження програм соціально- економічного розвитку району та від-
повідного бюджету, забезпечення виконання бюджету та програмних документів, що реалізуються в ре-
гіоні;
знання повноважень місцевих органів виконавчої влади з питань проведення виборів;
спроможність забезпечити взаємодію та співпрацю з органами місцевого самоврядування, територіальни-
ми органами центральних органів виконавчої влади, громадськими об’єднаннями, волонтерськими руха-
ми, бізнес-, політичними та культурними елітами району;
інші знання, необхідні для забезпечення реалізації районною державною адміністрацією визначених за-
коном повноважень;
вміння користуватися комп’ютерною технікою та офісним програмним забезпеченням.

3. Наявність 
лідерських 
навичок

Встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;
стратегічне планування;
вміння працювати з великим обсягом
інформації та здатність виконувати одночасно
декілька завдань;
ведення ділових переговорів;
досягнення кінцевих результатів.

4. Вміння 
приймати 
ефективні 
рішення

Аналіз державної політики; наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання ре-
сурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних).

5. Комунікації 
та взаємодія

Вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводити публічні виступи;
співпраця та налагодження партнерської взаємодії;
відкритість.

6. Управління 
змінами

Формування плану змін та покращень;
управління змінами та реакцією на них;
оцінка ефективності змін.

7. Управління 
організацією 
та персоналом

Організація роботи і контроль;
управління проектами;
управління якісним обслуговуванням;
мотивування;
управління людськими ресурсами.

8. Особистісні 
компетенції

Принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;
спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтересів;
системність;
інноваційність та неупередженість;
самоорганізація та саморозвиток;
вміння працювати в стресових ситуаціях.

9. Управління 
публічними 
фінансами

Знання основ бюджетного законодавства;
знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів.

10. Робота 
з інформацією

Знання основ законодавства про інформацію;
вміння працювати в умовах електронного урядування.

Глава Адміністрації Президента України І. РАЙНІН 

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, 
м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна спра-
ва № 236/245/17 за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний Ощадний банк України» в особі філії Донецьке об-
ласне управління AT «Ощадбанк» до Телегіної Людмили Михай-
лівни, Телегіна Ігоря Геннадійовича про стягнення заборгованості 
за кредитним договором у розмірі 146 947,03 гривні.

Відповідачі: Телегіна Людмила Михайлівна, Телегін Ігор Генна-
дійович викликаються до каб. № 20 суду на 16 лютого 2017 року о 
08 годині 30 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У разі неявки відповідачів, справа буде розглянута 
без їхньої участі за наявними доказами.

Суддя Біланова Н. В.

Старобільський районний суд Луганської області викликає як відповідачів по цивільній 
справі № 431/5496/16-ц, провадження № 2/431/90/17: Бондаренко Аллу Валеріївну, яка меш-
кає за адресою: Луганська область, Антрацитівський район, смт Дубівський, пров. Шахтар-
ський, буд. 14, Бондаренко Євгена Володимировича, який мешкає за адресою: Луганська об-
ласть, Антрацитівський район, пров. Шахтарський, буд. 14, Бражнікова Дмитра Олександро-
вича, який мешкає за адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Паркова, буд. 17, кв. 26, 
у судове засідання по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії Луганського обласного управління AT «Ощад-
банк» до Бондаренко А.В., Бондаренка Є.В., Бражнікова Д.О. про стягнення заборгованості за 
кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 16 лютого 2017 року о 09 годині 00 хвилин в приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру (Пролітарська), 38а.

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

Суддя С.В. Олійник

Старобільський районний суд Луганської області викликає відповідачів по цивільній 
справі № 431/5364/16-ц, провадження № 2/431/72/17: Уколова Олексія Володимировича, 
який мешкає за адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Ілліча, буд. 27, кв. 28, Уко-
лову Юлію Михайлівну, яка мешкає за адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Ка-
лініна, буд. 1, кв. 23, Уколову Ольгу Валентинівну, яка мешкає за адресою: Луганська об-
ласть, м. Антрацит, вул. Ілліча, буд. 27, кв. 28, у судове засідання по цивільній справі за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі 
філії Луганського обласного управління AT «Ощадбанк» до Уколова О.В., Уколової Ю.М., 
Уколової О.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 16 лютого 2017 року о 08 годині 00 хвилин у приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру (Пролітарська), 38-«а».

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

Суддя С. В. Олійник
Дзержинський міський суд Донецької області (85200, 

м.Торецьк, вул.Дружби, 4) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до Луценка Дмитра Микола-
йовича про стягнення заборгованості. Відповідач по справі 
Луценко Дмитро Миколайович (зареєстрований за адресою: 
83101, м. Донецьк, вул. Шиллера, 36) викликається на 17 лю-
того 2017 року на 10-30 год. до суду, каб. № 9, для участі у 
розгляді справи по суті.

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

Суддя  М.М. Скиба

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає відповідача Не-
тудихатку Андрія Володимировича, який проживає за адресою: вул. Моло-
діжна, буд. 32, м. Амвросіївка, Донецька область, 87300, у судове засідан-
ня по цивільній справі №2/323/222/2017, 323/212/17 за позовом ПАТ «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії Донецьке обласне управління 
AT «Ощадбанк» до Нетудихатки Андрія Володимировича про стягнення за-
боргованості. Судове засідання відбудеться о 09.00 годині 17.02.2017 року 
в приміщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Травнева, 
23, під головуванням судді Фісун Н.В.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається повідо-
мленим про час та місце розгляду справи та у випадку неявки до суду спра-
ву може бути розглянуто за його відсутності.

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області знаходиться цивіль-
на справа № 2/243/681/2017 за позовом ПАТ «ОТП Банк» до Цвітенко Т.В., Цвітенка Д.В. про 
стягнення заборгованості.

Розгляд справи по суті відбудеться 13.02.2017 року о 16.30 год. (додаткова дата 15.02.2017 
року об 11.45 год.) у приміщенні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2 (II поверх).

Явка відповідачки Цвітенко Тетяни Василівни, адреса реєстрації: Донецька область,  
м. Горлівка, вул. Гагаріна, 46, кв. 73, обов’язкова.

Явка відповідача Цвітенка Дмитра Валерійовича, адреса реєстрації: Донецька область,  
м. Горлівка, вул. Гагаріна, 46, кв. 73, обов’язкова.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто без їхньої участі.
Відповідачам пропонується подати свої заперечення проти позову та докази. При собі ма-

ти документ, що посвідчує особу.
Суддя І. М. Мінаєв

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

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004,  
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 39а) розглядає цивіль-
ну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний 
ощадний банк України» до Шатохи Людмили Василівни про стягнення 
заборгованості.

Відповідачка Шатоха Людмила Василівна, 1961 р.н., викликається на 
21 лютого 2017 року о 09.30 годині до Добропільського міськрайонно-
го суду, кабінет №15, для участі у розгляді справи у відкритому судо-
вому засіданні.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та 
докази. У випадку неприбуття, вона повинна повідомити суд про причи-
ни неявки, інакше справа буде розглянута в її відсутність.

Суддя Здоровиця О. В.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу № 2/243/595/2017 
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Правекс-
Банк» до Попова Олександра Миколайовича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором. Відповідач у справі Попов Олександр Миколайович, 
останнє відоме місце мешкання якого: 84635, Донецька область, м. Горлівка, 
вулиця Ртутна, буд. 9, кв. 57, викликається до суду на 28 лютого 2017 року о 
13 годині 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Резервна дата судового засідання 3 березня 2017 року о 13 годині 00 хви-
лин.

Відповідачеві пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за його відсутністю.

Суддя М. О. Гусинський

Франківський районний суд м. Львова (м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 
69) викликає Товариство з обмеженою відповідальністю «Постман», остан-
нє відоме місце проживання (реєстрації): Харківська область, Харківський 
район, смт Покотилівка, вул. Фрунзе, 18, Глазова Євгена В’ячеславовича, 
останнє відоме місце проживання (реєстрації): м. Львів, вул. Пулюя, 1/38, 
як відповідачів у судове засідання в цивільній справі за позовом Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Порше Лізинг Україна» до Товариства з об-
меженою відповідальністю «Постман», Глазова Євгена В’ячеславовича про 
стягнення заборгованості по лізинговим платежам та відшкодування збитків, 
яке відбудеться 22 лютого 2017 року о 16 год. 30 хв. у приміщенні Франків-
ського районного суду м. Львова за адресою: м. Львів, вул. Генерала Чуприн-
ки, 69, та попереджає, що у випадку неявки в судове засідання справа буде 
заслухана у вашу відсутність.

Суддя Кузь В. Я.

Дворічанський районний суд Харківської області викликає Ткаченко 
Тетяну Сергіївну, 1981 року народження, останнє відоме місце реєстрації: 
смт Дворічна, вул. Нагірна, буд.5, кв. 3 Дворічанського району Харківської 
області як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 618/21/17, 
провадження № 2/618/28/17 за позовом ПАТ «Державний ощадний банк 
України» в особі філії — ГУ по м. Києву та Київській області AT «Ощад-
банк» до Ткаченко Тетяни Сергіївни про відшкодування збитків, призначе-
не на 20 лютого 2017 року о 08-30 год. Судове засідання відбудеться в за-
лі № 2 приміщення Дворічанського районного суду Харківської області за 
адресою: смт Дворічна, вул. Осіння, 1 Дворічанського району Харківської 
області. За неможливості явки, відповідач зобов’язаний повідомити суд 
про причини неявки. У разі неявки до суду в зазначений день та час без 
поважних причин, неповідомлення про причини неявки, справа буде роз-
глянута за відсутності відповідача на підставі наявних доказів із постанов-
ленням заочного рішення.

Суддя Ю. М. Гніздилов

Гайсинський районний суд Вінницької області ви-
кликає у судове засідання, яке відбудеться 21 лю-
того 2017 року о 09.00 годині в приміщенні Гайсин-
ського районного суду Вінницької області за адре-
сою: Вінницька обл., м. Гайсин, вул. Соборна, 47, 
Клименко Лесю Володимирівну: (останнє відоме 
місце реєстрації: Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. 
Кунка, вул. Мічуріна, буд. 15) як відповідача по ци-
вільній справі № 129/2377/16-ц за позовом ПАТ КБ 
«ПриватБанк» до Клименко Лесі Володимирівни про 
стягнення заборгованості.

Суддя Кравець В. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивіль-
ну справу № 219/9802/16-ц; 2/219/202/2017 за позовною заявою 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Порше Мобіліті» до 
Устинова Вадима Анатолійовича, про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Установ Вадим Анатолійович (остан-
нє відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька область,  
м. Єнакієве, вул. Новаторов, 116) викликається 15 лютого 2017 
року на 10 годину 00 хвилин до Артемівського міськрайонного 
суду Донецької області за адресою: м Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 
301, для участі в розгляді справи по суті. Відповідачу пропону-
ється надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причину не-
явки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Брежнев О. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької 
області викликає у судове засідання, яке відбу-
деться 16.02.2017 року о 14.30 годині в примі-
щенні Артемівського міськрайонного суду До-
нецької області за адресою: Донецька область, 
м. Бахмут, вул. Миру 5, Сокольвяка Вадима Во-
лодимировича (останнє відоме місце реєстрації: 
Донецька область, м. Бахмут, вул. Леваневсько-
го 115/53), як відповідача по цивільній справі  
№ 219/11550/16-ц за позовом ТОВ «Бахмут-
Енергія» про стягнення заборгованості.

Суддя Дубовик Р. Є.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, 
м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова, 39а) розглядає 
цивільну справу № 227/54/17 за позовом Публічного акціонер-
ного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Дерипал-
ко Володимира Вікторовича про стягнення заборгованості за до-
говором.

Відповідач Дерипалко Володимир Вікторович, 26 травня 1987 
року народження, викликається на 16 лютого 2017 року на 09.00 
годину до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 3, 
для участі у розгляді справи.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його від-
сутність.

Суддя Кошля А. О.

Заліщицький районний суд викликає 15 лю-
того 2017 року о 09 годині 30 хвилин за адре-
сою: м. Заліщики, вул. Лисенка, 1 як відповідача 
Шкрабюка Ярослава Миколайовича, 05.05.1956 
року народження, остання адреса проживання: 
с. Литячі Заліщицького району Тернопільської 
області в судове засідання у цивільній справі за 
позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Шкрабюка Ярос-
лава Миколайовича про стягнення заборгова-
ності.

Голова суду С. В. Дудяк

Мацієвська Лариса Петрівна, останнє відо-
ме місцезнаходження якої: вул. Чапаєва, буд. 3, 
м. Городок Хмельницької області, викликається 
до Городоцького районного суду Хмельницької 
області (Хмельницька область, м. Городок, вул. 
Шевченка, 48) як відповідач на 13 год. 00 хв. 14 
лютого 2017 року по цивільній справі за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Укрсоц-
банк» до Мацієвської Лариси Петрівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідача в судове засідання 
справа буде розглянути на підставі тих доказів, 
які є у матеріалах справи.

Суддя Сакенов Ю. К.

Приморський районний суд міста Одеси пові-
домляє, що 28 березня 2017 р. о 09 годині 00 
хвилин у залі засідань № 221 в приміщенні су-
ду за адресою: місто Одеса, вул. Балківська, 33, 
відбудеться слухання справи за позовом ПАТ КБ 
«Приват Банк» до Плосконос Оксани Олексіївни 
про стягнення заборгованості.

В судове засідання на вищевказаний час ви-
кликається відповідачка — Плосконос Оксана 
Олексіївна. В разі неявки в судове засідання по-
зов може бути розглянутий за її відсутністю та на 
підставі наявних у справі доказів.

Суддя Л. М. Чернявська

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає 
в судове засідання як відповідача по справі № 409/2686/16-ц за 
позовом Матлашевського Олександра Володимировича до Лу-
ганської міської ради про визнання права власності в порядку 
спадкування.

Судове засідання відбудеться 16.02.2017 року о 13.00 год. (ре-
зервна дата 02.03.2017 року о 13.00 год.) в залі суду за адресою: 
Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається представник відповідача Луганської міської  
ради, останнє місцезнаходження: вул. Коцюбинського, буд. 14, 
м. Луганськ.

У випадку неявки представника відповідача справу буде роз-
глянуто за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Роменський міськрайонний суд Сумської області по-
відомляє Ластовкіна Дмитра Сергійовича, що 3 берез-
ня 2017 року о 08 год. 50 хв. у приміщенні Роменсько-
го міськрайонного суду Сумської області за адресою: 
м. Ромни, бульвар Шевченка, 14 Сумської області, бу-
де слухатися в судовому засіданні цивільна справа за 
позовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «Приватбанк» до Ластовкіна Дмитра Сергійо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

З опублікуванням оголошення про виклик, відпові-
дач -- Ластовкін Дмитро Сергійович вважається повідо-
мленим про час і місце розгляду справи і у випадку не-
явки справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя В. І. Євтюшенкова

Бердянським міськрайонним судом Запорізь-
кої області (суддя Прінь І.П. за адресою: м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, 64, каб. № 302) 2 бе-
резня 2017 року о 14 годині 30 хвилин буде роз-
глядатися цивільна справа за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк 
«Приватбанк» до Періжняка Володимира Вікто-
ровича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

В судове засідання викликається відповідач 
Періжняк В.В. У разі неявки відповідача справа 
буде розглянута за наявними в ній матеріалами.

Суддя І. П. Прінь

Бориспільський міськрайсуд Київської області 
повідомляє, що 16 лютого 2017 року о 12.30 го-
дині відбудеться розгляд справи № 359/8129/16-ц 
за позовом МТСБУ про відшкодування в порядку 
регресу. Відповідачу Татарчуку Максиму Воло-
димировичу необхідно з’явитись до Бориспіль-
ського міськрайсуду за адресою: м. Бориспіль, 
вул. Київський шлях, 72, зал с/з № 10. У випадку 
неявки відповідача, від якого не надійшло заяви 
про розгляд справи за його відсутності або якщо 
повідомлені ним причини неявки визнані непо-
важними, буде ухвалено заочне рішення.

Суддя І. В. Муранова-Лесів

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Плотниць-
кого Ігоря Венедиктовича, 24.06.1964 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: м. Луганськ, вул. Шевченка, 4, кв. 69) у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 332 КК України у судове засідан-
ня, яке відбудеться 17 лютого 2017 року о 12 год. 30 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
зал № 5, каб. 28, під головуванням судді Павленко О. О.

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

 Старобільський районний суд Луганської області викликає Сікало Вален-
тину Іванівну, яка мешкає за адресою: Луганська обл., м. Антрацит, вул. Мен-
жинського, буд. 23, кв. 21;

Агафонову Надію Григоріївну, яка мешкає за адресою: Луганська обл.,  
м. Антрацит, вул. Дорожна, буд. 23а, як відповідачів у судове засідання по 
цивільній справі № 431/5590/16-ц провадження № 2/431/108/17 за позовом 
ПАТ «Державний ощадний банк України» до Сікало В. І., Агафонової Н. Г. про 
стягнення заборгованості, яке відбудеться 16 лютого 2017 року о 10 год. 00 
хв., в приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. 
Миру (Пролітарська), буд. 38 «а».

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

Суддя Олійник С. В.

Оболонський районний суд міста Києва викликає як відповіда-
чів Мільштин Лева Борисовича (останнє відоме місце проживання:  
м. Київ, вул. Малиновського, буд. 30, кв. 25) та Регета Сергія Антоно-
вича (останнє місце проживання: 13312, Житомирська обл., м. Берди-
чів, вул. Руська, буд.12, кв.38) у судове засідання на 14.02.2017 року на 
15 год. 00 хв., у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Дуби-
ченко Тетяни Олександрівни до Регети Сергія Антоновича, Козьми Ка-
терини Володимирівни про визнання недійсним договору купівлі-про-
дажу квартири та витребування майна з чужого незаконного володіння.

В разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута у відсут-
ність відповідачів на підставі зібраних по справі доказів. Адреса суду:  
м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 21.

Суддя Яценко Н. О.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Коровін Роман Анатолійович, зареєстрований за адресою: До-

нецька область, м. Горлівка, вул. Кірова, 7/13, на підставі ст.ст. 111, 133, 135, 278 
КПК України, вам необхідно з’явитись 14 лютого 2017 року о 10 годині до УСБУ у  
Вінницькій області: м. Вінниця, вул. Грушевського, 27, до слідчого Сахненка В. М., р.т. 
(0432)599328, для участі у слідчих та процесуальних діях у кримінальному проваджен-
ні № 22016020000000052 від 03.10.2016, за ч. 1 ст. 258-3 КК України -- вручення пові-
домлення про підозру, допиту як підозрюваного.

Шевченківський районний суд м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська,  
31-А, викликає на 15.02.2017 року о 10 год. 30 хв. Корнєєва Ігоря Вікторовича як від-
повідача по справі за позовом Корнєєвої Лариси Архипівни до Корнєєва Ігоря Вікторо-
вича про розірвання шлюбу.

Відповідач викликається в судове засідання, у разі неявки справа розглядатиметь-
ся в його відсутність.

Суддя Савицький О. А.

Втрачені свідоцтво 
№ 2637 від 20 червня 2014 року, 
кваліфікаційний сертифікат серія 
AT № 002588 та печатку інженера 

технічного нагляду на ім’я 
Стахова Ігоря Васильовича, 

вважати недійсними.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судо-
ве засідання представника відповідача Луганську міську раду (91055,  
м. Луганськ, вул. Коцюбинського, б. 14) по цивільній справі  
№ 409/3062/16-ц (провадження № 2/409/217/17) за позовом Гаміна 
Олександра Сергійовича та зустрічним позовом Гаміної Тетяни Сергіїв-
ни про визнання права власності на спадкове майно.

Судове засідання відбудеться 14.02.2017 р. (резервна дата 17.02.2017 р.) 
о 10.00 годині в залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокура-
кине, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Тульчинський районний суд (вул. Перемоги, 16, м. Тульчин Вінниць-
кої області) викликає Ксьондза Ігоря Вячеславовича, зареєстрованого в 
м. Тульчин, вул. Визволення, 7, Вінницької області як відповідача по ци-
вільній справі № 148/2467/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства Комерційний банк «Приватбанк» до Ксьондза Ігоря Вячесла-
вовича про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд справи призначено на 11.00 годину 20.02.2017 р. 
за вищевказаною адресою. В разі неявки відповідача справу може бу-
ти розглянуто у його відсутність, на підставі наявних у справі доказів.

Суддя С. О. Робак

Криничанський районний суд повідомляє, що в провадженні суду 
знаходиться цивільна справа за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Приватбанк» до Фурдь Наталії Яківни, 26 
серпня 1970 року народження, про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Розгляд справи відбудеться 28 лютого 2017 року о 10 годині в за-
лі суду Криничанського районного суду за адресою: с. Кринички, вул. 
Виконкомівська, 17 Криничанського району Дніпропетровської облас-
ті. В разі неявки відповідачки справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Лісняк В. В.

Голосіївська РДА в місті Києві запро-

шує Яковенка Володимира Валентинови-

ча на Комісію з питань захисту прав ди-

тини, де розглядатиметься питання про 

доцільність позбавлення його батьків-

ських прав відносно малолітньої доньки,  

2007 р.н.

Засідання відбудеться 15.02.2017 р. о 

16:00 год. в Голосіївській РДА: м. Київ, 

просп. Голосіївський, 42, каб. №415.

В провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області знаходиться цивільна справа  
№ 2/243/886/2017 за позовом ПАТ «Державний ощад-
ний банк України» в особі філії Донецьке обласне 
управління АТ «Ощадбанк» до Кравчука В. П. про стяг-
нення заборгованості.

Розгляд справи по суті відбудеться 14.02.2017 ро-
ку о 16.30 год. (додаткова дата 20.02.2017 року о 08.00 
год.) у приміщенні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області за адресою: Донецька область, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2 (ІІ поверх).

Явка відповідача Кравчука Валерія Павловича, 
29.04.1961 р.н., адреса реєстрації: Донецька область,  
м. Горлівка, смт Пантелеймонівка, вул. Віноградна, 18, 
кв. 9, є обов’язковою. У разі неявки відповідача справу 
буде розглянуто без його участі.

Відповідачу пропонується подати свої заперечення 
проти позову та докази.

При собі мати документ, що посвідчує особу.
Суддя І. М. Мінаєв

Орджонікідзевський районний суд  
м. Харкова повідомляє відповідача Ма-
ханьова Олександра Володимировича 
про те, що 13 лютого 2017 року о 10.00 
год. в приміщенні Орджонікідзевсько-
го районного суду м. Харкова відбудеть-
ся судове засідання по цивільній справі  
№ 644/3910/16-ц (н.п. 2/644/218/17) за 
позовом Публічного акціонерного товари-
ства комерційний банк «Приватбанк» до 
Маханьова Олександра Володимировича 
про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Вам необхідно з’явитися 
за адресою: м. Харків, пр. Архітектора 
Альошина, буд. 7, каб. 8-9.

Суддя Сітало А. К.

Орджонікідзевський районний суд  
м. Харкова повідомляє відповідача Кік-
відзе Нодара Георгійовича про те, що 13 
лютого 2017 року об 11.00 год. в примі-
щенні Орджонікідзевського районного су-
ду м. Харкова відбудеться судове засідан-
ня по цивільній справі № 644/7856/16-ц 
(н.п. 2/644/215/17) за позовом Публічно-
го акціонерного товариства комерційний 
банк «Приватбанк» до Кіквідзе Нодара Ге-
оргійовича про стягнення заборгованості 
за кредитним договором. Вам необхідно 
з’явитися за адресою: м. Харків, пр. Архі-
тектора Альошина, буд. 7, каб. 8-9.

Суддя Сітало А. К.

Глушаков Вадим Володимирович, 
останнє відоме місце проживання якого: 
м. Докучаєвськ Донецької області, вул. 
Калініна, буд. 10, кв. 5., викликається в 
судове засідання до Пологівського район-
ного суду Запорізької області як відпові-
дач у цивільній справі № 324/2237/16-ц за 
позовом ПАТ КБ «Український фінансо-
вий світ» до Глушакова Вадима Володи-
мировича, про стягнення заборгованості 
за кредитним договором, яке відбудеться 
16 лютого 2017 року о 08 год. 30 хв. у при-
міщенні Пологівського районного суду за 
адресою: м. Пологи Запорізької області, 
вул. Єдності (М. Горького), 28.

Суддя Каретник Ю. М.
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оголошення
Сєвєродонецький міський суд Луганської обл. ухва-

лив заочні рішення по справах про стягнення кредиту за 
позовом КС «Компаньйон» боржників мешканців Луган-
ської області м. Кадіївка (Стаханов):

— № 428/8523/15-ц від 04.04.2016 р. — Попова Іри-
на Леонтіївна,

— № 428/8525/15-ц від 27.01.2016 р. — Огір Ганна Ві-
кторівна, Єтєпньова Катерина Миколаївна, Локтєв Роман 
Васильович,

— № 428/8467/15-ц від 27.01.2016 р. — Попова Лю-
бов Юліївна, Попов Анатолій Леонідович, м. Кадіївка 
(Стаханов),

— № 428/8517/15-ц від 27.01.2016 р. — Григор’єв Ва-
лерій Олександрович, Оборожний Валерій Павлович,

— № 428/8465/15-ц від 28.01.2016 р. — Бурлакова 
Ольга Миколаївна, Шмиріна Олена Василівна,

— № 428/8515/15-ц від 27.01.2016 р. — Сіваков Олек-
сандр Володимирович, Крутських Наталія Валентинівна 
(м. Красний Луч),

— № 428/5032/15-ц від 24.11.2015 р. — Ломако Олек-
сандр Сергійович, Безмалітовний Олексій Олександро-
вич (м. Алмазна).

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що йо-
го ухвалив за письмовою заявою відповідача, яку може 
бути подано протягом десяти днів з дня отримання йо-
го копії.

Суддя В. І. Луганський

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова викли-
кає Кириченко Наталію Олександрівну, 26.07.1979 р.н., на 
судове засідання, яке відбудеться 01 березня 2017 року о 
09.15 як відповідача по цивільній справі №644/3946/16-ц; н/п 
2/644/398/17 за позовом Кириченка Дмитра В’ячеславовича 
до Кириченко Наталії Олександрівни, третя особа: орган опі-
ки та піклування Харківської міської ради Управління служб 
у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради, про позбавлення батьківських прав. 
Судове засідання відбудеться у приміщенні суду за адресою:  
м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 7.

У разі Вашої неявки без поважних причин судом буде ви-
несено заочне рішення. 

Суддя С. В. Шевченко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Левенець Ігор Вікторович, що зареєстро-

ваний за адресою: м. Рівне, вул. Орлова, 40/304, відповід-
но до вимог статтей 133, 135, 297-5 КПК України, Вам не-
обхідно з’явитися 21 лютого 2017 року о 10 годині до каб. 
№ 80 слідчого СВ Приморського відділу поліції в м. Оде-
сі ГУНП в Одеській області Ткаченко М. І. (тел. 0931892609) 
за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 42, для проведен-
ня процесуальних дій (вручення повідомлення про підо-
зру, допит підозрюваного) у кримінальному провадженні  
№ 12013170500000845 за 2 ст. 115 КК України.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, №157) розглядає цивільну справу №233/5350/16-ц за 
позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Гуц О. В. про стягнення за-
боргованості. Відповідач у справі Гуц Олександр Вікторович, 
23.07.1982 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька 
область, м. Костянтинівка, вул. Матросова, буд. 8, виклика-
ється до суду на 08 год. 00 хв. 21 лютого 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 пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута за його відсутності. 

Суддя О. В. Каліуш

Броварський міськрайонний суд Київської області 
викликає, Маковецьку Катерину Іванівну, 20.07.1990 
р.н., як відповідача у справі за позовом Публічного 
акціонерного товариства комерційний банк «Приват-
банк» до Маковецької Катерини Іванівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке 
призначене на 28 лютого 2017 року о 09 год. 00 хв. 
у приміщенні суду, що знаходиться за адресою: Ки-
ївська обл., м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб.  
№ 309.

Одночасно суд роз’яснює, що неявка відповідача є 
підставою для розгляду справи в заочному порядку, 
на підставі наявних у справі документів.

Суддя Т. В. Селезньова

 Борщівський районний суд Тернопільської облас-
ті (адреса: Тернопільська область, м. Борщів, вул.  
С. Стрільців, 11) викликає в судове засідання Това-
риство з обмеженою відповідальністю «Остагро» на 
16 год. 30 хв. 27 лютого 2017 року як відповідача у 
справі за позовом Рапко Марії Миколаївни про ро-
зірвання договору оренди земельної ділянки. У ра-
зі неявки до суду та неповідомлення причини неяв-
ки, або якщо такі причини суд визнає неповажними, 
справа буде вирішена на підставі наявних у справі 
даних та доказів.

Суддя О. А. Губіш

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом:

№ 219/12416/2016-ц – Храмченкової Олени Іванівни до Пер-
шої єнакіївської державної нотаріальної контори про визнання 
права власності.

Співвідповідач по справі: Єнакіївська міська рада, яка знахо-
диться за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, пл. Леніна, 7, ви-
кликається у судове засідання на 16 лютого 2017 року на 14 год. 
30 хв.

Співвідповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття співвідповідача він пови-
нен повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде роз-
глянута у його відсутність.

Суддя Любчик О. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті викликає у судове засідання, яке відбудеть-
ся 16.02.2017 року о 14.00 годині в приміщенні Ар-
темівського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 
5, Панасова Віктора Івановича (останнє відоме міс-
це реєстрації: Донецька область, м. Бахмут, вул. Чай-
ковського, 89/74), як відповідача по цивільній справі 
№ 219/12774/16-ц за позовом ТОВ «Бахмут-Енергія» 
про стягнення заборгованості.

Суддя Дубовик Р. Є.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004,  
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова (Радянська), буд. 39а) 
розглядає цивільну справу за позовом Михайлової Ольги Олексан-
дрівни до Михайлова Ігоря Олександровича про дозвіл на вивіз ди-
тини за межі України.

Відповідач Михайлов Ігор Олександрович, останнє відоме міс-
це реєстрації якого: Донецька область, м. Харцизьк, м-н Ювілейний, 
38/30, а проживання: Донецька область, м. Харцизьк, вул. К. Цеткін, 
23/52, викликається до суду як відповідач по цивільній справі за по-
зовом Михайлової Ольги Олександрівни до Михайлова Ігоря Олексан-
дровича про дозвіл на вивіз дитини за межі України. Судове засідан-
ня відбудеться 16 лютого 2017 року о 10.00 год. в приміщенні суду 
за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова (Радян-
ська), 39А.

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

Суддя А. М. Левченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бах-
мут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Центренерго» в особі відокремленого під-
розділу Вуглегірської теплової електричної станції Публічного акціо-
нерного товариства «Центренерго» до Сурушкіна Андрія Юрійовича 
про стягнення заборгованості за комунальні послуги. Відповідач по 
справі викликається до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 
5, кім. 302) для участі у розгляді справи по суті, Сурушкін Андрій Юрі-
йович, 1962 року народження, який мешкає за адресою: 84792, Доне-
цька область, Бахмутський район, м. Світлодарськ, буд. 23, кв. 86, на 
16 лютого 2017 року на 09 год. 00 хв.

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

Суддя Фролова Н. М.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну 
справу № 243/10224/16-ц за позовом Боякової Олесі Анатоліївни 
до Боякова Євгена Олексійовича про розірвання шлюбу. Останнє 
відоме зареєстроване місце проживання відповідача Боякова Єв-
гена Олексійовича: Донецька область, м. Горлівка, Центрально-
Міський район, вул. Леніна, буд. 221, кв. 70.

Відповідач викликається до суду на 16 лютого 2017 року на 
12 год. 55 хв. для участі у судовому засіданні. Відповідачу про-
понується надати свої заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття в судове засідання, відповідач повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за 
його відсутністю.

Суддя О. В. Ільяшевич

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Осіпова Ігоря Єв-
геновича, Осіпову Аллу Олексіївну, Осіпову Яну Ігорів-
ну як відповідачів у судове засідання по цивільній справі  
№ 426/17348/16-ц за позовом Публічного акціонерного 
товариства Комерційного банку «Правекс-Банк» до Осі-
пова Ігоря Євгеновича, Осіпової Алли Олексіївни, Осіпо-
вої Яни Ігорівни про стягнення боргу, що відбудеться 2 
березня 2017 року о 16.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Красноармійським міськрайонним судом Доне-
цької області здійснюється спеціальне судове прова-
дження за кримінальним провадженням щодо Жилі-
на Олександра Борисовича, обвинуваченого за ч. 1 
ст. 258-3 КК України, судовий розгляд якого відкла-
дено на 13.00 год. 17 лютого 2017 р.

Обвинуваченому Жиліну О. Б. необхідно з’явитись 
до зали судового засідання № 6 Красноармійсько-
го міськрайонного суду Донецької області за адре-
сою: 85302, Донецька область, м. Покровськ Доне-
цької області, вул. Європейська, 20, на 13.00 год. 17 
лютого 2017 р.

Суддя Стоілова Т. В.

Куйбишевський районний суд Запорізької облас-
ті викликає відповідачів: Склярова Валерія Олексан-
дровича, 31.03.1965 р.н., та Склярову Олену Павлів-
ну, 05.06.1970 р.н., у судове засідання, яке призна-
чене на 16 год. 30 хв. 20.02.2017 року, для розгля-
ду цивільної справи №319/1637/16-ц за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства комерційний банк 
«Правекс-Банк» до Склярова Валерія Олександрови-
ча та Склярової Олени Павлівни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, яке відбудеться 
за адресою: вул. Центральна, 26а, смт Більмак Біль-
мацького району Запорізької області.

Суддя Валігурський Г. Ю.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті викликає у судове засідання, яке відбудеть-
ся 16.02.2017 року о 13.30 годині в приміщенні Ар-
темівського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 
5, Герасимчук Світлану Олексіївну (останнє відоме 
місце реєстрації: Донецька область, м. Бахмут, вул.  
1 Залізнична, 43/44) як відповідача по цивільній 
справі № 219/12622/16-ц за позовом ТОВ «Бахмут-
Енергія» про стягнення заборгованості.

Суддя Дубовик Р. Є.

Білокуракинський районний  суд Луганської області  викли-
кає в судове засідання відповідачів по справі № 409/2987/16-ц 
за позовом ПАТ «Правекс Банк» до Музикантова Андрія Ігорови-
ча, Музикантової Олени Вікторівни про стягнення боргу за кре-
дитним договором.

Судове засідання відбудеться 03.03.2017 року о 08:00 год. (ре-
зервна дата 09.03.2017 року о 08:00 год.) в залі суду за адресою: 
Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Музикантов Андрій Ігорович, адреса: 
Луганська область, м. Луганськ, вул. Рижська, буд. 54.

Викликається відповідач Музикантова Олена Вікторівна, адре-
са: Луганська область, м. Луганськ, вул. Рижська, буд. 54. У ви-
падку неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутнос-
ті за наявними доказами.

Суддя Полєно B. C.

Новосанжарський районний суд Полтавської області викликає 
Колмикову Світлану Вікторівну, останнє відоме місце реєстрації 
якої: м. Єнакієве, вул. Куйбишева, 21, Донецької області, як від-
повідача по цивільній справі за позовом Мухи Валентина Івано-
вича до Колмикової Світлани Вікторівни про визнання правочину 
удаваним та визнання права власності на рухоме майно.

Судове засідання відбудеться 28 лютого 2017 року о 09 год. 00 
хв. в приміщенні Новосанжарського районного суду Полтавської 
області за адресою: смт Нові Санжари, пл. Перемоги, 11 Полтав-
ської області.

Явка до суду є обов’язковою.
В разі неявки відповідача без поважних причин, справа буде 

розглянута за його відсутності на підставі наявних у ній доказів.
Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки 

в судове засідання.
Суддя Гавриленко Т. Г.

Сватівський районний суд Луганської об-
ласті, розташований за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемо-
ги, 34, викликає Балуч Надим Ахмет як від-
повідача та Житнікова Ярослава Володими-
ровича як третю особу на стороні відпові-
дача в судове засідання по цивільній справі  
№ 426/8486/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват 
Банк» до Балуч Надим Ахмет про стягнення 
заборгованості, що відбудеться 22 лютого 
2017 року о 12.30 год.

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

Суддя А. С. Река

Вишгородський районний суд Київської 
області повідомляє Панкова Кирила Вячес-
лавовича, що він викликається в судове за-
сідання як відповідач по справі за позовом 
Оніщука Тараса Сергійовича до Панкова Ки-
рила Вячеславовича про визнання особи та-
кою, що втратила право користування житло-
вим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 24 лютого 
2017 року о 15.00 годині в залі суду за адре-
сою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, каб. 9.

В разі неявки справа буде розглядатись у 
його відсутність.

Суддя Л. Ф. Войнаренко

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

Великоновосілківський районний суд Доне-
цької області в зв’язку з розглядом цивільної спра-
ви 220/2318/16-ц (провадження 2/220/76/17) за по-
зовом Шабінської Лариси Миколаївни до Велико-
новосілківської селищної ради Великоновосілків-
ського району Донецької області, Стоцького Сер-
гія Андрійовича, Стоцького Анатолія Миколайови-
ча про визнання права власності на спадкове май-
но повідомляє, що судове засідання призначено на 
23.02.2017 р. на 11 год. 15 хв. в приміщенні суду за 
адресою: Донецька область, Великоновосілківський 
район, смт Велика Новосілка, вул. Фонтанна, 21. Суд 
викликає як відповідачів Стоцького Сергія Андрійо-
вича, Стоцького Анатолія Миколайовича. Явка до су-
ду є обов’язковою. В разі неявки відповідачів в судо-
ве засідання справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя Якішина О. М.

Сватівський районний суд Луганської області ви-

кликає Зоріну Галину Євгенівну, Зоріна Данила Юрі-

йовича, Романенко Ольгу Євгенівну як відповідачів у 

цивільній справі № 426/17397/16-ц за позовом ТОВ 

«Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» до Зоріної 

Галини Євгенівни, Зоріна Данила Юрійовича, Рома-

ненко Ольги Євгенівни про звернення стягнення в су-

дове засідання, яке відбудеться 21 лютого 2017 року 

о 10.00 год. в приміщенні суду за адресою: Луганська 

обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд 

проведе розгляд справи без участі відповідачів.

Суддя С. М. Скрипник

Старобільський районний суд Луганської облас-
ті викликає відповідачів по цивільній справі за провадж.  
№ 2/431/1798/16: Єждіка Ігоря Олександровича, який меш-
кає за адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. 9 Трав-
ня, 5, кв. 103, Шамріну Євгенію Леонідівну, яка мешкає за 
адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Ткаленко, 8, 
кв. 59, у судове засідання по цивільній справі за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний 
банк України» в особі філії Луганського обласного управлін-
ня AT «Ощадбанк» до Єждіка Ігоря Олександровича, Шамрі-
ної Євгенії Леонідівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Судове засідання відбудеться 16 лютого 2017 року о 09 
годині 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38а, судова зала № 4.

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

Суддя В. О. Озеров

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду у Доне-

цькій області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, 
тел. (06262) 3-45-87) знаходиться кримінальне провадження  
№ 4201405000000473 (справа № 1-кп/243/60/2017) за обвину-
ваченням Давиденка Олександра Анатолійовича за ст. ст. 258-3  
ч. 1, 367 ч. 2 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого 
Давиденка Олександра Анатолійовича, який зареєстрований за 
адресою: вул. К. Маркса, 23/23, м. Слов’янськ Донецької області, 
у судове засідання, яке відбудеться 17 лютого 2017 року о 13.30 
год. у залі судового засідання № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судо-
ве засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату но-
вого засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід об-
винуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового 
стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК Укра-
їни та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

Ічнянський районний суд Чернігівської облас-
ті викликає для участі у розгляді цивільної справи 
№733/39/17, № 2/733/145/17 за позовом ТОВ «ОТП 
Факторинг Україна» до Гмирі Бориса Миколайови-
ча про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором як відповідача Гмирю Бориса Миколайовича 
(останнє місце проживання: м. Ічня, провул. Гончар-
ний, 8 Чернігівської області).

Судове засідання відбудеться о 09 годині 00 хви-
лин 22 лютого 2017 року, під головуванням судді  
Т. В. Карапиш, в приміщенні Ічнянського районного 
суду, розташованого за адресою: м. Ічня, вулиця Ко-
валя, № 10 Чернігівської області.

У разі неявки відповідача до суду без поважних 
причин або неповідомлення про причини неявки, 
справа буде розглянута у його відсутності, за наяв-
ності доказів, що містяться в матеріалах справи.

Шановний Скрипніков Іван Петрович, ТОВ «КРО-
КУС» в особі директора Кіфоренко С. С. повідомляє 
Вас про те, що 1 березня 2017 року об 11 годині 00 
хвилин за адресою: 65012, Одеська обл., м. Одеса, 
пров. Мукачівський, буд. 6/3, кв. 53, відбудуться по-
зачергові загальні збори учасників Товариства з об-
меженою відповідальністю «КРОКУС» (ідентифіка-
ційний код: 31677378), перелік питань, що виносять-
ся на голосування: 1) про обрання голови та секре-
таря загальних зборів; 2) про виключення із складу 
учасників ТОВ «КРОКУС» Скрипнікова Івана Петро-
вича; 3) про прийняття від учасників ТОВ «КРОКУС» 
додаткових внесків до статутного капіталу; 4) про 
розподіл часток учасників у статутному капіталі ТОВ 
«КРОКУС»; 5) про затвердження, підписання та дер-
жавну реєстрацію Статуту ТОВ «КРОКУС» у новій ре-
дакції; 6) визначення напрямів діяльності ТОВ «КРО-
КУС» та розгляд інших питань.

Автозаводський районний суд м. Кременчука Пол-
тавської області викликає Христенка Олександра Пе-
тровича (останнє відоме місце проживання: м. Кре-
менчук, пр-т Лесі Українки (50-річчя Жовтня), буд. 
140, кв. 138), як відповідача у судове засідання по 
цивільній справі за позовом Публічного акціонерно-
го товариства комерційний банк «ПриватБанк» до 
Христенка Олександра Петровича про стягнення за-
боргованості.

Судове засідання відбудеться 14 березня 2017 ро-
ку о 15 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5, кабі-
нет № 18.

Явка до суду відповідача є обов’язковою.  В разі 
неявки, справу буде розглянуто за Вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про при-
чини неявки в судове засідання.

Суддя Ж. О. Кривич

Автозаводський районний суд м. Кременчука Пол-
тавської області викликає Кошкіну Людмилу Олексі-
ївну (останнє відоме місце її проживання: м. Кремен-
чук, квартал 287, буд. 28, кв. 57) як відповідача у су-
дове засідання по цивільній справі за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства комерційний банк 
«ПриватБанк» до Кошкіної Людмили Олексіївни про 
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 14 березня 2017 ро-
ку об 11 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5, кабі-
нет № 18.

Явка до суду відповідача є обов’язковою. В разі 
неявки, справу буде розглянуто за Вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про при-
чини неявки в судове засідання.

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

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Дрожжи-
на Бориса Борисовича, Дрожжину Наталію Василівну 
як відповідачів у судове засідання по цивільній справі 
№ 426/17347/16-ц за позовом Публічного акціонерно-
го товариства Комерційного банку «Правекс-Банк» до 
Дрожжина Бориса Борисовича, Дрожжиної Наталії Ва-
силівни про стягнення боргу, що відбудеться 1 березня 
2017 року о 16.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

1. ФОП Ульянов Є.В. повідомляє Си-
дорову Катерину Іванівну, яка працювала продав-
цем в магазині «Калинка», розташованому за адре-
сою: Луганська область, смт Мілове, вул. Централь-
на, 110, про звільнення її із займаної посади відпо-
відно до статті 40, п. 4 КЗоП за прогули без поваж-
них причин.

2. Для отримання та ознайомлення з усіма необ-
хідними документами звертатися за адресою: Лу-
ганська область, смт Мілове, вул. Центральна, 110, 
магазин «Калинка».

Деснянський районний суд м. Києва викликає як від-
повідача Скворцова Андрія Павловича, останнє відоме 
місце проживання якого: м. Київ, вул. Братиславська, 8, 
кв. 3, у судове засідання, яке призначене на 11.05.2017 
року о 10 год. 00 хв., для розгляду справи за позовом 
Авер’янової Олександри Борисівни і Скворцова Пав-
ла Андрійовича до Скворцова Андрія Павловича, третя 
особа: Деснянський районний відділ Головного управ-
ління Державної міграційної служби в м. Києві, про ви-
знання особи такою, що втратила право користування 
жилим приміщенням. Адреса суду: м. Київ, пр. Маяков-
ського, 5-в, каб. 34.

Суддя Грегуль О. В.

Богунський районний суд м. Житомира (м. Жи-
томир, м-н Соборний, 1) викликає як відповідача 
Муліша Андрія Олександровича в судове засідан-
ня, яке відбудеться 22.03.2017 року о 10 год. 30 хв. 
в каб. 2-Б-2 за позовом Столяр Оксани Вікторівни 
до Муліша Андрія Олександровича, треті особи: КП 
«ВЖРЕП № 6» Житомирської міської ради, Управ-
ління ведення реєстру територіальної громади Жи-
томирської міської ради про визнання особи такою, 
що втратила право користування житловим примі-
щенням. В разі неявки в судове засідання, справа 
буде розглянута у вашу відсутність.

Суддя Н.Ф. Слюсарчук

Жовтневий районний суд Миколаївської області по-
відомляє Лозового Олексія Вікторовича (останнє відо-
ме місце проживання: с. Шевченкове, вул. Миру, 23, Ві-
товського р-ну, Миколаївської області) про те, що 21 
лютого 2017 року о 09.00 годині відбудеться розгляд 
цивільної справи за позовом Лозової Олени Іванівни до 
Лозового Олексія Вікторовича про розірвання шлюбу.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, 
каб. 10.

У разі неявки відповідача без поважних причин в су-
дове засідання або неповідомлення про причини неяв-
ки, справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Л.М. Семенова

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ, 
Вознесенський узвіз, 10Б, каб. 38) викликає Пряд-
ку Дмитра Вікторовича на 12 год. 30 хв. 16 лю-
того 2017 року як відповідача у цивільній справі  
№ 760/8705/16-ц 2-4102/16 за позовом Публічно-
го акціонерного товариства «Міський комерційний 
Банк» до Прядки Дмитра Вікторовича про стягнен-
ня заборгованості.

У разі неявки, справу буде розглянуто за відсут-
ності відповідача.

Суддя В.В. Українець

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської об-
ласті викликає в судове засідання як відповідача Мєсяц 
Валерія Павловича, останнє місце проживання: Луган-
ська область, Лутугинський район, смт Білоріченське, 
вул. Леніна, буд. 11, кв. 11, по справі за позовом Мєсяц 
Наталії Василівни про розірвання шлюбу.

Розгляд справи призначено на 09.00 год. 21 лютого 
2017 року в приміщенні суду за адресою: Миколаївська 
область, м. Очаків, вул. Лоцманська, 44.

У разі неявки відповідача у судове засідання без по-
важних причин справу буде розглянуто у його відсут-
ність згідно ч. 4 ст. 169 ЦПК України.

Суддя В.І. Куцаров

Голосіївський районний суд м. Києва у зв’язку з роз-
глядом цивільної справи за позовом Публічного акці-
онерного товариства комерційний банк «ПРАВЕКС-
БАНК» до Чеснокова Віталія Анатолійовича, Чесноко-
вої Валентини Валеріївни, Чеснокова Анатолія Леоні-
довича, Чеснокової Катерини Миколаївни, Биковсько-
го Валерія Миколайовича, Биковської Зої Іванівни про 
стягнення заборгованості за кредитним договором, ви-
кликає як відповідача Чеснокова Віталія Анатолійови-
ча, останнє відоме місце реєстрації: м. Київ, вул. Демі-
ївська, 53, кв. 75, в судове засідання на 10 год. 00 хв. 
21.04.2017 року, яке відбудеться в приміщенні суду за 
адресою: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14-а, каб. 38.

Суддя О.О. Колдіна

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в су-
дове засідання як відповідача Чечугу Віктора Михай-
ловича (останнє відоме місце проживання відповіда-
ча: м. Київ, вул. П. Запорожця, 14-Б, кв. 84) по цивіль-
ній справі за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Всеукраїнський Банк Розвитку» до Чечуги Вікто-
ра Михайловича про стягнення заборгованості, яке від-
будеться 06 березня 2017 року о 09 год. 30 хв. в примі-
щенні Дніпровського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 108 (Суддя Астахо-
ва О.O.).

У разі неявки відповідача Чечуги В.М. справа буде 
розглянута у його відсутність.

Суддя О.О. Астахова

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає: Шишкова Олександра Вікторовича, проживаю-
чого за адресою: вул. Ілліча, буд. 15, кв. 59, м. Антра-
цит, Луганської області, як відповідача у судове засі-
дання по цивільній справі № 431/5932/16-ц; проваджен-
ня № 2/431/176/17р., за позовом ПАТ КБ «Правекс-
Банк» до Шишкова О.В. про стягнення заборгованості 
за договором кредиту, яке відбудеться 15 лютого 2017 
року о 09.00 годині, в приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38а.

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

Суддя О.В. Ткач

Ізюмський міськрайонний суд Харківської області викликає 
як відповідача Черноліченка Сергія Володимировича, який меш-
кає за адресою: Харківська область, м. Ізюм, вул. М. Жукова, 
буд. 7, кв. 4, по справі № 623/3355/16-ц № 2/623/320/2017 ро-
ку за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фі-
нансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» 
до Черноліченка Сергія Володимировича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором в судове засідання, яке від-
будеться 27 лютого 2017 року о 09 годині 30 хвилин.

Явка відповідача Черноліченка Сергія Володимировича  
обов’язкова.

У разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності 
відповідно до ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

Адреса суду: 64309, Харківська область, м. Ізюм, вул. Собор-
на, 52.                     Суддя Т.Д. Бєссонова

Куйбишевський районний суд Запорізької облас-
ті викликає як відповідачів Шатрову Наталію Іванів-
ну, 28.03.1957 р.н., та Шатрова Андрія Петровича, 
25.06.1960 р.н., в судове засідання, яке призначене на 
16 год. 00 хв. 20.02.2017 року, для розгляду цивільної 
справи № 319/1636/16-ц за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційний банк «Правекс-Банк» 
до Шатрової Наталії Іванівни та Шатрова Андрія Петро-
вича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, яке відбудеться за адресою: вул. Централь-
на, 26а, смт Більмак, Більмацького району, Запорізь-
кої області.

Суддя Валігурський Г.Ю.

Червоноградський міський суд Львівської області 
викликає як відповідача Бурко Лілію Ігорівну в судове 
засідання у цивільній справі за позовом Бурка Володи-
мира Дмитровича до Бурко Лілії Ігорівни про розірван-
ня шлюбу, яке відбудеться 28.02.2017 року о 09.30 год. 
у приміщенні суду за адресою: вул. Св. Володимира, 15, 
м. Червоноград, Львівська область.

Головуючий суддя по справі Грабовський В.В.
У випадку неявки Бурко Лілії Ігорівни відповідно до 

ч. 1 ст. 224 ЦПК України суд розглядатиме справу за її 
відсутності на підставі наявних у матеріалах справи да-
них та доказів.

Суддя В.В. Грабовський

Оболонський районний суд м. Києва викли-
кає Албайрак Рафета, який проживає за адресою: 
04214, м. Київ, вул. Г. Дніпра, 62, кв. 57, як відпові-
дача по цивільній справі № 2/756/999/17 за позовом 
Зборовської Вікторії Анатоліївни до Албайрак Ра-
фета, призначена на 24.02.2017 року о 09.45 годині.

У разі неявки відповідача до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а цивільна 
справа буде розглядатись за відсутності відповіда-
ча в порядку, передбаченому ЦПК України.

Суддя Яценко Н. О.

Куйбишевський районний суд Запорізької облас-
ті викликає як відповідача Синиченка Анатолія Во-
лодимировича, 15.11.1952 р.н., в судове засідан-
ня, яке призначене на 16.00 годину 28.02.2017 ро-
ку, для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ 
КБ «Правекс-Банк» про стягнення заборгованості 
за кредитним договором, яке відбудеться за адре-
сою: вул. Центральна, 26а, смт Більмак, Запорізь-
кої області.

Суддя Мальований В.О.

Ізюмський міськрайонний суд Харківської області викли-
кає відповідачку Зацерковну Людмилу Василівну, яка меш-
кає за адресою: Харківська область, м. Ізюм, вул. Радіо, буд. 
6, по справі № 623/3356/16-ц, 2/623/321/2017 року за позо-
вом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова 
компанія «Європейська агенція з повернення боргів» до За-
церковної Людмили Василівни про стягнення заборгованості 
за кредитним договором в судове засідання, яке відбудеться 
27 лютого 2017 року о 10 годині 00 хвилин.

Явка відповідачки Зацерковної Людмили Василівни 
обов’язкова.

У разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності 
відповідно до ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

Адреса суду: 64309, Харківська область, м. Ізюм, вул. Со-
борна, 52.

Суддя Т. Д. Бєссонова

Попаснянський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача Руссу Анатолія Михайловича, який 
зареєстрований та мешкає за адресою: Луганська об-
ласть, м. Золоте-4, вул. Нахімова, 10/2, у судове засі-
дання по цивільній справі №423/2834/16-ц за позовом 
Кредитної спілки «Компаньйон» до Руссу Анатолія Ми-
хайловича про стягнення заборгованості за кредитним 
договором, що відбудеться 23 лютого 2017 року о 13 
год. 00 хв. у приміщенні Попаснянського районного су-
ду за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Су-
ворова, 6, каб. №4 (2 поверх).

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

Суддя В. А. Закопайло

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає Тимошен-
ка Юрія Леонідовича, Тимошенко Валентину Петрівну 
як відповідачів в судове засідання по цивільній спра-
ві № 426/17361/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства Комерційного банку «Правекс-Банк» 
до Тимошенка Юрія Леонідовича, Тимошенко Валенти-
ни Петрівни про стягнення боргу, що відбудеться 01 бе-
резня 2017 року о 16-45 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Рівненський міський суд викликає Жевченка Ві-
ктора Леонідовича, 19 червня 1957 р.н., останнє ві-
доме місце реєстрації: м. Рівне, вул. Княгині Оль-
ги, буд. 17, кв. 21, Рівненської області, як відпові-
дача в судове засідання по справі за позовом ПАТ 
АБ «Укргазбанк» до Жевченка Віктора Леонідовича 
про стягнення заборгованості, яке відбудеться о 09 
год. 00 хв. 20 лютого 2017 року в приміщенні Рів-
ненського міського суду за адресою: м. Рівне, вул. 
Шкільна, 1. Явка до суду є обов’язковою.

Суддя Н.Г. Кучина

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Добриднєва Дмитра Миколайовича та До-
бриднєву Оксану Вікторівну як відповідачів по ци-
вільній справі № 426/17376/16-ц за позовом ПАТ КБ 
«Правекс-Банк» до Добриднєва Дмитра Миколайо-
вича, Добриднєвої Оксани Вікторівни про стягнення 
боргу за кредитним договором в судове засідання, 
яке відбудеться 23 лютого 2017 року о 09-00 год. 
в приміщенні суду за адресою: Луганська обл., м. 
Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Суддя С.М.Скрипник

Макарівський районний суд Київської області ви-
кликає за адресою: смт Макарів, вул. Димитрія Рос-
товського, б.35, на 28.04.2017 року на 14:00 годину 
відповідача Сукноваленка Олександра Федоровича 
по цивільній справі №3702303/16-ц за позовною за-
явою Кожан Вячеслава Олександровича до Сукно-
валенка Олександра Федоровича про стягнення ко-
штів.

У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута за відсутності вказаних осіб.

Суддя Н.Б.Мазка

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85110, м. Костянтинівна Донецької області, пр. Ломоно-
сова, №157) розглядає цивільну справу № 233/5947/16-ц за 
позовною заявою Хараман Марини Миколаївни до Харама-
на Артема Ігоровича про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі Хараман Артем Ігорович, 06.01.1984 
р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, 
м. Макіївка, пос. Калініно, вул. Ткаченко, буд. 100, виклика-
ється до суду на 08 год. 00 хв. 16 лютого 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

Відповідно до рішень виконавчої дирекції Фонду га-
рантування вкладів фізичних осіб (далі — Фонд) від 02 
лютого 2017 року № 373 уповноважена особа Фонду на 
ліквідацію ПАТ «КЛАСИКБАНК» повідомляє про поча-
ток продажу активів (майна) банку безпосередньо юри-
дичним та фізичним особам.

Детальна інформація щодо продажу активів (майна) 
банку розміщена на веб-сайті ПАТ «КЛАСИКБАНК» та 
Фонду.

Довідкова інформація за номером ПАТ «КЛАСИК-
БАНК»: (044) 536-97-93.

Кузнецовський міський суд Рівненської області ви-
кликає Оштук Ірину Іванівну, останнє відоме місце про-
живання якої: Рівненська область, м. Вараш, м-н Ва-
раш, буд. №17, кв. №37, як відповідача по справі за по-
зовом ТзОВ «ОТП Факторинг Україна» до Оштук Ірини 
Іванівни про стягнення заборгованості, яка призначена 
до розгляду на 17 лютого 2017 року о 09-00 год. в при-
міщенні Кузнецовського міського суду Рівненської об-
ласті за адресою: 34400, м. Вараш, м-н Будівельників, 
3. У разі неявки до суду, відповідач повинен повідоми-
ти суду причини неявки, інакше справа буде розглянута 
у його відсутності на підставі наявних в справі доказів.

Суддя Ю. В. Мануляк

Ізюмський міськрайонний суд Харківської області ви-
кликає відповідача Овчаренка Сергія Григоровича, який 
мешкає за адресою: Харківська область, м. Ізюм, вул. Ра-
діо, буд. 6, по справі № 623/3354/16-ц 2/623/319/2017 року 
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фі-
нансова компанія «Європейська агенція з повернення бор-
гів» до Овчаренка Сергія Григоровича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором в судове засідання, яке 
відбудеться 27 лютого 2017 року о 10 годині 30 хвилин.

Явка відповідача Овчаренка Сергія Григоровича 
обов’язкова.

У разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсут-
ності відповідно до ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

Адреса суду: 64309, Харківська область, м. Ізюм, вул. 
Соборна, 52.                   Суддя Т.Д. Бєссонова

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по справі  
№ 409/3019/16-ц за позовом ПАТ «Правекс Банк» до 
Савченка Сергія Вікторовича про стягнення заборгова-
ності. Судове засідання відбудеться 07.03.2017 року о 
14:00 год. (резервна дата 10.03.2017 року о 14:00 год.) 
в залі суду за адресою: Луганська область, смт Білоку-
ракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Савченко Сергій Вікторо-
вич, адреса:  Луганська область, Лутугинський район, 
село Біле, вул. Островського Миколи, буд. 49. У випад-
ку неявки відповідача справу буде розглянуто за його 
відсутності за наявними доказами.

Суддя Полєно B.C.

Викликається Добрусь Олександр Юрійович, 
01.09.1983 р.н. (останнє відоме місце фактичного 
перебування (проживання): Чернігівська область, 
м. Новгород-Сіверський, вул. Вокзальна, 10) в су-
дове засідання для розгляду справи за позовом До-
брусь Т.П. до Добрусь О.Ю. про розірвання шлюбу, 
яке відбудеться о 10 год. 00 хв. 06 березня 2017 р. 
в приміщенні Новгород-Сіверського районного су-
ду Чернігівської області, який знаходиться за адре-
сою: вул. Гімназична, 10 А, м. Новгород-Сіверський 
Чернігівської області.

Суддя М. І. Наполов

Подільський районний суд м. Києва розглядає ци-
вільну справу за позовом Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Готель «Старо» до Савіна Андрія Павло-
вича про відшкодування матеріальної шкоди.

Відповідач у справі Савін Андрій Павлович, 02.06.1980 
р.н., зареєстрований: м. Одеса, вул. Щорса, буд. 2, кв. 47, 
викликається до суду на 27 лютого 2017 р. о 09.45 год., 
каб. № 9, в приміщення за адресою: м. Київ, вул. Волось-
ка, 6/14 Б, для участі у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття в судове засідання відповідач 
повинен повідомити суд про причину неявки, інакше 
справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя Ларіонова Н. М.

Київський районний суд м. Одеси викликає 
Стоцьку Ганну Анатоліївну як відповідача по справі 
№520/13448/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства Комерційний банк «Приватбанк» 
до Стоцької Ганни Анатоліївни про стягнення забор-
гованості.

Судове засідання відбудеться 23.02.2017 р. о 09 
годині 30 хвилин у судді Луняченка В.О. в примі-
щенні Київського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б,ы каб. 222.

Солом’янський районний суд міста Києва (м. Ки-
їв, вул. Вознесенський узвіз, 10Б, каб. 50) викликає 
на 16.02.2017 р. о 10 год. 00 хв. Терещенка Олек-
сія Вікторовича як відповідача у цивільній справі 
№760/11274/16-ц (№2/760/4714/16) за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до 
Терещенка Олексія Вікторовича про стягнення за-
боргованості.

У разі неявки справу буде розглянуто за відсут-
ності відповідача.

Суддя Коробенко С. В.

Херсонський міський суд Херсонської області по-
відомляє, що 20.03.2017 р. о 09-45 год. в приміщен-
ні суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 
6/29, каб. № 410, відбудеться слухання цивільної 
справи за позовом Сосновського Володимира Ана-
толійовича до Сосновського Дмитра Анатолійовича 
про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування житловою площею.

Просимо відповідача Сосновського Дмитра Ана-
толійовича з’явитися до суду на вказані дату і час. У 
випадку неявки відповідача, справа буде розгляну-
та у його відсутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що 20.03.2017 року о 10 год. 30 хв. буде розглядатись 
цивільна справа за позовом Приватного акціонерного 
товариства «ПРОСТО-страхування» до Буток Олексан-
дра Віталійовича про відшкодування шкоди.

Буток Олександр Віталійович, останнє відоме місце 
проживання: м.  Київ, вул. Довнар-Запольського, 8-а, 
викликається в судове засідання як відповідач. У випад-
ку неявки в судове засідання, позов буде розглянуто у 
його відсутність на підставі матеріалів справи.

Адреса суду: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31, 
каб. 308.

Суддя Н. Г. Притула
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 12 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч         День
Київська -7  -12       -2    -7
Житомирська -7  -12       -2    -7
Чернігівська -6  -11       -2    -7
Сумська -6  -11       -2    -7
Закарпатська -8  -13      +1    +6
Рівненська -7  -12       -2    -7
Львівська -10  -15       -2    -7
Івано-Франківська -10  -15       -2    -7
Волинська -7  -12       -2    -7
Хмельницька -7  -12       -2    -7
Чернівецька -8  -13       -2    -7
Тернопільська -8  -13       -2    -7
Вінницька -6  -11       -2    -7

Oбласть Нiч          День
Черкаська -6   -11      -2     -7
Кіровоградська -7   -12      -2     -7
Полтавська -6   -11      -2     -7
Дніпропетровська -6   -11      -2     -7
Одеська -5   -10      -1     -6
Миколаївська -5   -10      -1     -6
Херсонська -5   -10      -1     -6
Запорізька -6   -11      -1     -6
Харківська -6   -11      -2     -7
Донецька -6   -11      -2     -7
Луганська -6   -11      -2     -7
Крим -5   -10      +2     -3
Київ -8   -10      -3     -5

Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»

Днями в обласному
крає знавчому музеї

відкрито виставку «Сте-
пова Еллада», на якій
представлене багате фон-
дове зібрання музею за
120 років. Експонати вис-
тавки охоплюють історич-
ний період з VІІ ст. до н. е.
до ІV ст. н. е. і розкрива-
ють всі сфери життя ан-
тичного світу: політики,
економіки, культури. Го-
ловну увагу приділено ан-
тичним центрам Північно-
го Причорномор’я — ос-
трову Березань, Ольвії,
Пантикапею та іншим, їх
заснуванню, розквіту та
занепаду. 

У музеї експонують рід-
кісні предмети, знайдені
під час дослідження місць
Степової Еллади, а також
уперше представлено
деякі античні експонати
херсонського лапідарію та
фондосховищ. Відвідувачі
дізналися про період, ко-
ли в південних степах
спів існувало багато наро-
дів.  Окрім греків, це були
пізні скіфи, які вже вели
осілий спосіб життя, ко-
чівники-сармати, які зай-
няли степи. Згодом панів-
не становище серед «вар-
варського» населення по-
сіла черняхівська архео-
логічна культура. 

Крім давніх предметів,
на виставці «Степова Ел-
лада» продемонстровано

й три манекени у рекон-
струкціях одягу грека-пе-
реселенця, пізнього скі-
фа-воїна та жінки-
скіф’янки. Представлено
макет одного з помеш-
кань, відкритих під час
розкопок, які проводять
співробітники пізньоскіф-
ської експедиції Інститу-
ту археології Національ-
ної академії наук Украї-
ни. 

Відкриваючи виставку,
директор музею Тетяна
Братченко зазначила, що
Херсонщина має пишати-
ся багатющою історією:
«Напевно, немає такої
країни, де б не захоплю-
валися історією стародав-
ньої Греції, темою антич-
ності. І як же нам з вами
пощастило, що на нашій
землі, яка є частиною Пів-
нічного Причорномор’я,
зустрілися стародавні
греки і скіфи, готи і сар-
мати. Всі вони щось після
себе залишали: предмети
побуту, одягу, частинку

своєї культури. Тому ми
зробили спробу створити
виставку з назвою «Сте-
пова Еллада», яка склада-
лася протягом десятків
років та охоплює весь ан-
тичний період. Громадські
діячі, археологи, науковці
— всі вони зробили так,
що в нашому музеї є чу-
дова унікальна колекція».

Науковий співробітник
музею Катерина Зелена
провела для відвідувачів
екскурсію та презентува-
ла експонати, які розкри-
вають життя античного
світу. Вона розповіла про
колонізацію Північного
Причорномор’я, ремесла,
вірування, культуру дав-
ньогрецького населення
та про кочові племена на
цій території. А завдяки
театральній виставі «Га-
латея» у виконанні  учнів
Школи гуманітарної пра-
ці гості виставки порину-
ли у стародавній світ і на
деякий час стали частин-
кою античної епохи.

Таємниці
степової Еллади 
ВИСТАВКА. У Херсоні презентували
античні експонати, зібрані 
в Північному Причорномор’ї

Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»

МАЙБУТНЄ НАРОДЖУ-
ЄТЬСЯ. Рівненщина міцно ут-
римує першу сходинку за рів-
нем народжуваності в Україні.
Торік у цьому благодатному
для лелек краї народилося
15,5 тисячі дітей, з них майже
8 тисяч хлопчиків, решта —
дівчатка. Тобто мудра приро-
да розподілила новонародже-
них за принципом 50 на 50.

— Істотно додає рейтингу
народжуваності наше тради-
ційно багатодітне Полісся, —
каже заступник голови обл -
держадміністрації Світлана
Богатирчук-Кривко. —  Зда-
ється, воно не вкладається ні
в прогнози експертів, ані в но-
ві, пов’язані з війною, реалії. У
Сарненському районі майже
1700 новонароджених, у Ро-
китнівському, Володимирець-
кому, Березнівському — в се-
редньому по 1100. Приємно,

що в обласному центрі з’яви-
лося на світ 3500 немовлят.
Недаремно ж Рівне входить
до програми Ради Європи
«Місто, сприятливе для дити-
ни».  

До речі, в обласному пери-
натальному центрі торік пер-
шим криком заявили про себе
3830 немовлят. Його кваліфі-
ковані лікарі прийняли 73 ба-
гатоплідних пологів: 72 двійні
та одну трійню. Крім перина-
тального центру, акушерську

допомогу на Рівненщині нада-
ють ще у 18 пологових стаціо-
нарах.

Відповідно саме на Рівнен-
щині найбільше матерів-геро-
їнь: їхнє число вже наближа-
ється до 20 тисяч.

І хоч загалом експерти не ті-
шать, вважаючи, що Україна
вичерпала потенціал демогра-
фічного зростання, Рівненське
Полісся й надалі б’є рекорди
народжуваності. Такий собі
приємний виняток із правила.

Рівнянки перевиконують 
демографічну програму

Ла Ліга 
подала до суду на
фанатів-ненависників

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

СПРАВА ЗОЗУЛІ. Вища іспанська футбольна ліга подала до
суду на десятьох фанатів «Райо Вальєкано», які протестували
проти трансферу форварда «Бетіса» Романа Зозулі у клуб. Про
це написав сайт організації.

«Спершу президент Ла Ліги Хав’єр Тебас говорив, що керів-
ництво ліги планує судитися із 17 фанатами, які висловлювали
обурення переходом українця. Тепер це число скорочено до 10
осіб, проте воно не остаточне й у будь-який момент до позову
можуть долучити інших осіб, дії яких зафіксовано та розціню-
ють їх як образливі», — йдеться у публікації.

Вісім осіб, проти яких подано позов, брали участь в акції про-
ти Романа Зозулі на його першому тренуванні у складі «Райо»
1 лютого: вони розгорнули біля  тренувального поля банер і ви-
гукували образливі слова на адресу українця. Ще двоє дали
прес-конференцію 5 лютого, представившись учасниками фа-
натського руху, пише sportarena.com.

На підтримку нашого співвітчизника виступив міністр закор-
донних справ Павло Клімкін, який заявив про провокацію проти
українського футболіста. «Такі провокації будуть і далі — ми це
добре розуміємо — з боку Росії. Намагатимемось не допускати
їх. А Романові допомагатимемо не тільки політично, а й емоцій-
но», — сказав глава МЗС на брифінгу в четвер.

За словами Павла Клімкіна, українські дипломати намага-
ються обговорити проблеми футболіста не лише з іспанськими
політиками, а й із керівництвом футбольних клубів і представ-
никами фанатських рухів.

Як відомо, Роман Зозуля 31 січня перейшов із клубу «Бетіс»
до іспанського «Райо Вальєкано» на правах оренди, але зму-
шений був через день повернутися. Фанати «Райо» (ультралі-
вого спрямування) звинуватили його в нацизмі. Приводом стала
футболка з тризубом, у якій гравець прилетів до Іспанії ще торік
улітку. Ультрас агресивно вимагали, щоб клуб не підписував
гравця. Зозулю підтримали іспанська ліга, «Бетіс», ФФУ. «Райо
Вальєкано» запропонував йому повернутися і гарантував без-
пеку, однак українець відмовився через постійні акції протесту
і погрози фанатів «Райо».

Нині Роман продовжує тренування з «Бетісом», однак як
складеться його подальша кар’єра гравця, достеменно не ві-
домо. 

Науковці відтворили і побут скіфів, і високий стиль греків
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