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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 15 лютого 2017 року
USD 2723.0462   EUR 2892.6920      RUB 4.7161     /    AU 335138.91      AG 4875.61      PT 272032.32     PD 211852.99

за 100 доларів США за 100 євро за 10  рублів за 10 тройських унцій
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Розпорядження Кабінету
Міністрів України 
«Про вжиття тимчасових
надзвичайних заходів 
на ринку електричної енергії»

ЦИФРА ДНЯ

Економічна тінь
поволі зникає

НАЦБЕЗПЕКА. У cічні-вересні 2016 року рівень тіньової еко-
номіки становив 35% офіційного ВВП, що на 5 пунктів менше
порівняно з показником відповідного періоду 2015-го. Про це
йдеться у звіті, який, за попередніми даними, підготував депар-
тамент економічної стратегії та макроекономічного прогнозуван-
ня Мінекономрозвитку.

У відомстві вважають, що детінізація — результат дії кількох
чинників. Серед них збереження відносної макроекономічної
стабільності, поліпшення бізнес-клімату в країні, відновлення й
формування нових міжгалузевих зв’язків в економіці й поступо-
ва легалізація відносин на ринку праці завдяки зниженню ЄСВ.

Водночас є проблеми, які відчутно гальмують процес детіні-
зації й негативно позначаються на загальних показниках роз-
витку економіки країни. Це збереження несприятливої
зовнішньоекономічної кон’юнктури; запровадження Росією то-
варних і транзитних обмежень щодо України; недоотримання
Києвом кредитних коштів від МВФ, а також анексія Криму та
конфлікт на Донбасі. 

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Я не допущу жодного

підвищення тарифів на
газ для населення. А ті,

хто заявляють про
можливе зростання цін

на 40%, повинні 
або відповідально

працювати, або писати
заяву на звільнення». 

Прем’єр-міністр про спекулювання деяких посадовців
на актуальній темі, що не мають нічого спільного 
з реальністю 
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РАКУРС

Як здійснюватиметься
управління компанією 
«Авіалінії Антонова» після 
її «розлучення» 
з російською «Волга-Днєпр»?

Чи можна зупинити
африканську чуму

АПК. Подолати напасть свиней, якій дали назву чорного
континенту, можна за допомогою ухвалених і ретельно
здійснених адміністративних та законодавчих заходів  
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За музику ще й платити треба?
РОЯЛТІ. Експерти пояснили, чому за нелегальне використання авторських прав порушників 
в Україні складно покарати

Ірина ПОЛІЩУК,
«Урядовий кур’єр»

Відпочиваючи в кафе та слу-
хаючи музику по радіо чи те-

лебаченню, ми зазвичай не
замислюємось, що це інтелекту-

альна власність, за використан-
ня якої потрібно платити. Зако-
нодавством передбачено, що
роялті за використання пісень
становить 1%. Однак не все так
просто. Бо не зрозуміло, кому йо-
го потрібно платити. Адже в Ук-

раїні існує кілька організацій, які
мають право збирати ці платежі. 

Мало кого можна здивувати,
сказавши, що в Україні автор -
ське право фактично не захище-
не. Погоджується з цим і
керівник торгово-економічного

відділу Представництва ЄС в
Україні Ніколас Бердж. «Щиро
кажучи, так. До прикладу інтер-
нет-піратство. В Україні ситуа-
ція одна з найгірших у світі й
потребує значно жорсткішого
контролю, — каже експерт. — Та

й щодо сплати в Україні автор -
ської винагороди повний безлад і
корупція. Не найкраща ситуація
і в царині захисту патентів,
торгових марок та контро-
лю за контрафактною про-
дукцією». 5

455 млн грн
спрямовано на проведення 

Євробачення-2017 з держбюджету. 
Ще 200 млн надала столична влада
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оголошення

Гусятинський районний суд Тернопільської об-
ласті викликає як відповідача Фанок Ігоря Іванови-
ча, 09.09.1966 року народження, останнє місце про-
живання якого: м. Копичинці, вул. Січових Стрільців, 
5, Гусятинського району Тернопільської області в су-
дове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ 
КБ «ПриватБанк» до Фанок Ігоря Івановича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке 
відбудеться о 10.00 год. 27 лютого 2017 року в при-
міщенні залу суду за адресою: селище Гусятин, про-
вулок Героїв Майдану, 7. В разі вашої неявки в су-
дове засідання справу буде розглянуто у вашій від-
сутності.

Суддя Т. М. Цвинтарна

Краснолиманським міським судом Донецької облас-
ті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається 
цивільна справа № 236/185/17 за позовом Кислюк Наталії 
Миколаївни до Кислюка В’ячеслава Володимировича, тре-
тя особа: Орган опіки та піклування Бердянської міської ра-
ди Запорізької області, про надання дозволу на багаторазові 
тимчасові виїзди в зону АТО неповнолітньої дитини без зго-
ди батька.

Відповідач Кислюк В’ячеслав Володимирович виклика-
ється до каб. № 20 суду 21 лютого 2017 року на 08 годину 30 
хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У разі неявки відповідача, справа буде роз-
глянута у його відсутності за наявними доказами. 

Суддя Біланова Н. В.

Біловодський районний суд Луганської облас-
ті викликає відповідача у справі №408/7700/16-ц 
(2/408/1788/16) за позовом Тарасенко Тетяни Ва-
силівни до Тарасенка Анатолія Олександровича 
(07.07.1970 р.н., м. Свердловськ, Луганська область) 
про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться о 10 годині 30 хви-
лин 24 березня 2017 року у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в 
судове засідання як обвинуваченого Добренка Сер-
гія Михайловича, 28.10.1960 року народження, уро-
дженця м. Потсдам, Німеччина, українця, громадяни-
на України, зареєстрованого за адресою: Черкаська 
область, Шполянський район, с. Матусів, вул. Ново-
шевченківська, 48, фактично проживаючого за адре-
сою: м. Донецьк, вул. Пухова, 41, кв. 80.

Судове засідання відбудеться 21 лютого 2017 ро-
ку о 12 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою:  
м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 229.

Суддя А. А. Чечот

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

Повістка про виклик обвинуваченого
Головуючий по справі суддя Селидівського міського суду Донецької області  

Черков В. Г. здійснює виклик до суду, який розташовано за адресою: м. Селидове, вул. Пуш-
кіна, 4 (тел.: 06237-7-22-41) Смірнову Євгенію Павлівну, останнє відоме місце проживан-
ня якої: м. Донецьк, вул. Калузька, 30/63, яка обвинувачується у вчиненні злочину передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України, для участі у судовому засіданні по кримінальному провадженню  
№ 22016050000000169 від 23.08.2016 p., яке відбудеться 21.02.2017 року о 09 годині 30 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації обвинувачений вва-
жається належним чином ознайомлений з її змістом.

У разі неприбуття обвинуваченого до суду за викликом без поважних причин, на нього може бу-
ти накладено грошове стягнення в розмірі від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працез-
датних осіб або застосовано привід, здійснено спеціальне судове провадження.

Суд роз’яснює, що поважними причинами, через які особа може не з’явитися на виклик згідно 
ст. 138 КПК України є: 1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмежен-
ня свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обставини непереборної сили 
(епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність особи у місці про-
живання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хвороба або пе-
ребування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливос-
ті тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб 
або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 8) інші обста-
вини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Смірновій Є. П. обов’язково необхідно заздалегідь повідомити про неможливість з’явитись до 
суду.

Летичівський районний суд Хмельницької області викликає в 
судове засідання на 20 лютого 2017 року на 08 год. 45 хв. як від-
повідачку Криву Наталію Василівну, 16.05.1975 року народже-
ним, яка була зареєстрована: вул. Кармалюка, 4, с. Лисогірка 
Летичівського району Хмельницької області, у цивільній справі 
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кривої Н. В. про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором. Явка відповідачки в 
судове засідання обов’язкова, однак її неявка не є перешкодою 
для розгляду справи.

Суддя Ходоровський І. Б.

Новоархангельський районний суд Кіровоградської області ви-
кликає Шашка Віктора Івановича, останнє відоме місце проживан-
ня якого: вул. Героїв Майдану, 9, кв. 427, м. Черкаси, як відповідача в 
судове засідання у цивільній справі № 394/843/16-ц за позовом ПАТ 
«Кіровоградобленерго» до Шашка Віктора Івановича про стягнення 
грошових коштів, що відбудеться 20 лютого 2017 року о 10 годині 00 
хвилин у приміщенні суду за адресою: смт Новоархангельськ, Кіро-
воградська область, вул. Слави, 26.

У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме спра-
ву без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. П. Партоліна

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Підозрюваний Свинцицький Сергій Вікторович, 21.02.1985 р.н., який 
проживав за адресою: Житомирська обл., Володарськ-Волинський ра-
йон, смт Нова Борова, вул. Шевченка, буд. 13-А — на підставі ст.ст. 133, 
135, 297-5 КПК України, вам необхідно з’явитись 20.02.2017, 21.02.2017 
та 22.02.2017 о 10 годині до УСБУ в Житомирській області: м. Житомир, 
вул. Фещенка-Чопівського, 7, до слідчого Турлія О. В., р.т. (0412) 405149, 
для виконання вимог ст. 290 КПК України — ознайомлення з матеріала-
ми кримінального провадження № 22015060000000047 від 28.10.2015, за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Новоархангельський районний суд Кіровоградської області викли-
кає Манусенка Івана Миколайовича, останнє відоме місце проживан-
ня якого: вул. Лесі Українки, 28, с. Підвисоке Нoвoapхангельського 
району Кіровоградської області як відповідача в судове засідання у 
цивільній справі № 394/830/16-ц за позовом ТОВ «ОТП Факторинг 
України» до Манусенка Івана Миколайовича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, що відбудеться 20 лютого 2017 ро-
ку о 09 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: смт Новоар-
хангельськ, Кіровоградська область, вул. Слави, 26.

У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме спра-
ву без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. П. Партоліна

Підволочиський районний суд Тернопільської об-
ласті викликає в судове засідання як відповідача 
Бойчука Степана Ярославовича у цивільній справі за 
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приватбанк» до Бойчука Степана Ярос-
лавовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 15 годині 00 хви-
лин 23 лютого 2017 року в приміщенні Підволочись-
кого районного суду Тернопільської області за адре-
сою: селище Підволочиськ, вул. Залізнична, 1, зала 
№ 2.

Останнє відоме місце проживання відповідача 
Бойчука Степана Ярославовича — с. Голотки, вул. 
І. Франка, 7 Підволочиського району Тернопільської 
області.

У випадку неявки відповідача в судове засідання, 
справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Г. Б. Сидорак

Куликівський районний суд Чернігівської облас-
ті викликає як відповідача Панковця Вячеслава Во-
лодимировича, 20.08.1974 року народження (остан-
нє відоме місце реєстрації: 16332, Чернігівська об-
ласть, Куликівський район, село Орлівка, вулиця До-
вженка, будинок 37), для участі у справі проваджен-
ня №2/737/23/17 за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» 
до Панковця Вячеслава Володимировича про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 22 лютого 2017 ро-
ку о 08 годині 15 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: 16300, Чернігівська область, Куликівський ра-
йон, смт Куликівка, вул. Шевченка, 3, каб. № 5.

Попереджаємо, що в разі неявки в судове засі-
дання без поважних причин або неповідомлення про 
причини неявки, справу буде розглянуто без вашої 
участі заочно за наявними в ній доказами. 

Суддя Іванець С. В.

Крюківський районний суд м. Кременчука Пол-
тавської області викликає Манька Олега Володими-
ровича (останнє відоме місце проживання: Полтав-
ська область, м. Кременчук, вул. Республіканська, 
буд. 21) як відповідача в судове засідання в цивільній 
справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Мань-
ка Олега Володимировича про стягнення заборгова-
ності.

Судове засідання відбудеться 06 березня 2017 ро-
ку о 10 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Троїць-
ка (Красіна), 37/49.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки відпо-
відача справу буде розглянуто за його відсутності.

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

Суддя Дяченко І. І.

Корюківський районний суд Чернігівської обл. повідо-
мляє, що розгляд цивільної справи за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Надточей Олександра Юрійовича про стягнення 
заборгованості за кредитним договором призначено до роз-
гляду на 20 лютого 2017 року на 10 год. 00 хв.

Справа буде слухатись в приміщенні суду за адресою:  
м. Корюківка Чернігівської обл., вул. Шевченка, 66, під голо-
вуванням судді Чурупченка М. І.

Для участі в справі як відповідач викликається Надто-
чей Олександр Юрійович (останнє відоме місце проживання:  
с. Стопилка Корюківського р-ну Чернігівської обл., вул. Са-
дова, 1).

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголо-
шення про виклик, відповідач вважається повідомленим 
про час та місце розгляду справи, тому у випадку відсутнос-
ті відомостей про причини неявки відповідачів, повідомле-
них належним чином або причину буде визнано судом непо-
важною — суд вирішить справу на підставі наявних у ній да-
них чи доказів.

Повістка про виклик підозрюваних при здійсненні судового засідання в порядку спеціального су-
дового провадження. Обвинувачений Бєлкін Юрій Леонідович, 26.09.1978 року народження, зареє-
стрований за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Візирка, вул. Центральна, 1 та 
обвинувачена Бабініна Олена Василівна, 23.10.1973 року народження, зареєстрована за адресою: 
м. Одеса, вул. 25 Чапаївської дивізії, 20, кв. 8-а, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України 
викликаються в судове засідання, що відбудеться 20 лютого 2017 року о 12 годині 00 хвилин в залі 
судових засідань № 233 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балків-
ська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинувачених.

Суддя С. М. Кічмаренко

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідомляє Нейману Юрію Олек-
сандровичу, мешканцю міста Кадіївка (Стаханов) Луганської області, про ухвалення за-
очного рішення від 25 серпня 2016 року по справі № 428/4434/16-ц за позовом ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» про стягнення заборгованості.

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

Суддя Д. Б. Баронін

Свідоцтво про право власності  
та Свідоцтво про право плавання  

під державним прапором України на 
судно, реєстраційний номер UA0058DN 

та судно, реєстраційний номер 
UA000493DN, що належали Віннику  

Івану Юлійовичу, вважати втраченими.

Оголошення
щодо продажу активів (майна)   

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «ІМЕКСБАНК» 

Номер лоту Короткий опис активів (майна) в лоті
Q3919625242b3878 Право вимоги за договорами кредитів №21  

від 31.01.2008 та №83 від 14.05.2007
Q3919625242b3879 Право вимоги за договорами кредитів №01-08 

від 10.01.2008 та №28-08 від 20.03.2008

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

www.prozorro.sale 

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону

07.03.2017

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону

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

Детальна інформація щодо лоту http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/96-imexbank

Старобільський районний суд Луганської області викликає у судове 
засідання, яке відбудеться 24 лютого 2017 року о 08.00 годині в примі-
щенні Старобільського районного суду Луганської області за адресою: 
Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38, Нужненка Олега 
Павловича: (останнє відоме місце реєстрації — Кіровоградська обл., 
Компаніївський р-н, с. Губівка, вул. Гагаріна, буд. 3) як відповідача по 
цивільній справі № 391/918/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до 
Нужненка Олега Павловича про стягнення заборгованості.

Суддя Кудрявцев І. В.

На виконанні Печерського районного відділу державної виконавчої служ-
би міста Києва ГТУЮ у місті Києві знаходиться ВП № 49892943 за вико-
навчим листом Деснянського районного суду міста Києва № 2-1635/15 від 
04.06.2015 р. про стягнення з Багірова Е. С. на користь Сіренка В. Ф. мораль-
ної шкоди в сумі 120000,00 грн. і судового збору в сумі 6000,00 грн.

Керуючись положеннями ЗУ «Про виконавче провадження», Багірова 
Едуарда Садиховича (код 2509817991) зобов’язано надати можливість дер-
жавному виконавцю ввійти безперешкодно до квартири 210 в будинку 28 по 
бульвару Лесі Українки в місті Києві об 11 год. 00 хв. 22.02.2017 року з ме-
тою встановлення майнового стану боржника та опису майна.

Апеляційний суд Львівської області викликає у судове засідання Пашковського 
Романа Олеговича, Стецика Петра Миколайовича, Пашковського Андрія Романовича 
як відповідачів у справі № 463/6046/15 за позовом Кефора Богдана Богдановича до 
Пашковського Романа Олеговича, Стецика Петра Миколайовича, Пашковського Ан-
дрія Романовича про стягнення пені за несвоєчасне виконання зобов’язання за апе-
ляційною скаргою Кефора Богдана Богдановича в частині оскарження рішення Ли-
чаківського районного суду м. Львова від 24 травня 2016 року.

Судове засідання відбудеться 22 лютого 2017 року об 11 год. 00 хв. в приміщен-
ні Апеляційного суду Львівської області за адресою: 79008, м. Львів, пл. Соборна, 7.

Суддя Я. А. Левик

Першотравневий районний суд м. Чернівці викликає Бокла Людми-
лу Петрівну, останнє відоме місце проживання: м. Чернівці, вул. Ломо-
носова, 13/2, як відповідачку у судове засідання по цивільній справі за 
позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «При-
ватбанк» до Бокла Людмили Петрівни про стягнення заборгованості за 
кредитним договором на 12 год. 30 хв. 22 лютого 2017 року за адре-
сою: м. Чернівці, вул. Головна, 105, каб. № 9.

У разі вашої неявки в судове засідання, справу буде розглянуто без 
вашої участі.

Суддя Стоцька Л. А.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (суддя О. О. Наумик) 
викликає в судове засідання, яке відбудеться 20 лютого 2017 р. о 13-00 год. 
за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб. 19, як від-
повідача по справі за позовом Моторного (транспортного) страхового бюро 
України до Шульги Петра Анатолійовича про відшкодування в порядку ре-
гресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового відшкодування:

— Шульгу Петра Анатолійовича, вул. Горбачова, 7/39, м. Макіївка, Доне-
цька область, 86102.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи на їх підтвердження.

У разі неявки відповідача у судове засідання справа, згідно з вимогами 
ЦПК України може бути розглянута за його відсутності. 

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406,  
м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа 
за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк 
«ПриватБанк» до Водоложко Вікторії Адольфівни про стягнення за-
боргованості.

Відповідачка Водоложко Вікторія Адольфівна викликається до 
каб. № 16 суду на 20 лютого 2017 року на 11 годину 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 у її від-
сутності за наявними доказами.

Суддя Шаньшина M. B.

Щорський районний суд Чернігівської області викликає як відповідача Пинчука Єв-
генія Миколайовича (останнє відоме місцезнаходження: м. Сновськ, вул. Гагаріна, 73 
Чернігівської області) по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК » до Пин-
чука Євгенія Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 22 лютого 2017 року о 09.00 год. у приміщенні Щор-
ського районного суду за адресою: м. Сновськ, вул. 30 років Перемоги, 37б, Чернігів-
ської області. (Суддя Чигвінцев М. С.).

Попереджаємо, що у разі неявки відповідача Пинчука Євгенія Миколайовича в су-
дове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини неявки, спра-
ву буде розглянуто у його відсутності, за наявності доказів, що містяться в матеріа-
лах справи.

Дзержинський міський суд Донецької облас-
ті (розташований за адресою: 85200, м. Торецьк, 
вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне проваджен-
ня №1-кп/225/140/2017 за обвинуваченням Головні 
Олексія Юрійовича у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений по спра-
ві Головня О.Ю. (зареєстрований за адресою: м. Ми-
колаїв, вул. Іванова, 21) викликається на 24.02.2017 
року о 10.00 год. до суду, каб. № 10, для участі в роз-
гляді справи по суті.

Суддя Є. В. Челюбєєв

Красноармійським міськрайонним судом Донецької 
області здійснюється спеціальне судове провадження 
за кримінальним провадженням щодо Петропольсько-
го Олександра Олександровича, обвинуваченого за ч. 1  
ст. 258-3 КК України, підготовчий розгляд якого відкладе-
но на 10.30 год. 24 лютого 2017 р.

Обвинуваченому Петропольському Олександру Олек-
сандровичу  необхідно з’явитись до зали судового засідання  
№ 6 Красноармійського міськрайонного суду Донецької 
області за адресою: 85302, Донецька область, м. По-
кровськ, вул. Європейська, 20, на 10.30 год. 24 лютого 
2017 р.

Суддя Стоілова Т. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розгля-
дає адміністративний матеріал № 219/412/17; 3/219/211/2017 
відносно Савенка Сергія Миколайовича, у вчиненні адміні-
стративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130  
КУпАП.

Правопорушник по справі Савенко Сергій Миколайович 
(останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: м. Лу-
ганськ, вул. Ул’яни Громової, 7/4) викликається 23 лютого 
2017 року на 10 годину 00 хвилин до Артемівського міськра-
йонного суду Донецької області (м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 
301), для участі в розгляді справи по суті. У випадку непри-
буття правопорушник повинен повідомити суд про причину 
неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Брежнев О. А.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,  
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає 
цивільну справу за клопотанням Департаменту майнових та земельних 
відносин Орловської області про надання дозволу на примусове ви-
конання рішення іноземного суду, відповідно до якого Агарков Мико-
ла Єгорович зобов’язаний призвести продаж земельної ділянки із зе-
мель сільськогосподарського призначення з торгів (конкурсах, аукці-
онах). Боржник Агарков Микола Єгорович, адреса боржника: Україна, 
Донецька область, м. Макіївка, Центрально-Міський район, вул. Горь-
кого, буд. 59, кв. 104, викликається в судове засідання на 13.30 год. 
23 лютого 2017 р. Розгляд відбудеться в приміщенні Костянтинівського  
міськрайонного суду Донецької області (корп. №2, каб. №16).

У випадку неприбуття в судове засідання боржник повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за йо-
го відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua18

оголошення
Білокуракинський районний суд Луганської облас-

ті викликає в судове засідання відповідачів по справі 
№ 409/2700/16-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до 
Меркушенка Андрія Анатолійовича, Меркушенко На-
талії Юр’ївни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 23.02.2017 року о 
13.00 год. (резервна дата на 09.03.2017 року о 13.00 
год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт 
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликаються як відповідачі:
Меркушенко Андрій Анатолійович, останнє відоме 

місце реєстрації: Луганська область, Лутугинський 
район, с. Біле, вул. Миколаїва, буд. 50;

Меркушенко Наталія Юр’ївна, останнє відоме міс-
це реєстрації: Луганська область, Лутугинський ра-
йон, с. Біле, вул. Миколаїва, буд. 50.

У випадку неявки відповідачів справу буде розгля-
нуто за їх відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Іллічівський міський суд Одеської області викли-
кає Товариство з обмеженою відповідальністю «Укр-
спецторг Групп» останнє відоме місце реєстрації:  
м. Київ, вул. Панаса Мирного, 11, як відповідача в су-
дове засідання по справі № 501/2274/16-ц за позо-
вом Бринзянника Івана Михайловича до Чорномор-
ського відділу державної виконавчої служби Голов-
ного територіального управління юстиції в Одеській 
області, ТОВ «Укрспецторг Групп», Росовської Ната-
лії Іванівни (треті особи: ПАТ КБ «НАДРА», приват-
ний нотаріус Чорноморського міського нотаріаль-
ного округу Одеської області Симон Є.Ю.) про визна-
ння прилюдних торгів недійсними та застосування 
наслідків недійсності, на 11.00 год. 10.03.2017 р. за 
адресою: м. Чорноморськ, вул. Праці, 10, каб. 5, зал 
судових засідань № 2.

Суд роз’яснює, що у разі неявки відповідача спра-
ва буде розглянута у його відсутності.

Суддя Т. В. Ледньова

Першотравневий районний суд Донецької області 
(87400, смт Мангуш, вул. Котанова 102, Першотрав-
невого району, Донецької області) розглядає цивіль-
ну справу за позовом Бердянської сільської ради до 
Цимбал Валерія Леонідовича про усунення перешкод 
у користування земельною ділянкою.

Відповідач Цимбал Валерій Леонідович, мешкає: 
с. Шевченко, вул. Миру, 19, Мангушського району, 
Донецької області, викликається на 04 травня 2017 
року на 09.00 годину до Першотравневого районного 
суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідач повинний повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута за його відсутніс-
тю.

Суддя Скудін В. Є.

Іллінецький районний суд Вінницької області ви-
кликає Карташову Світлану Василівну, 09.06.1978 
року народження, останнє відоме місце проживання: 
с. Кальник, вул. Калашника, буд. 52, Іллінецького ра-
йону, Вінницької області, в судове засідання як від-
повідачку по цивільній справі № 131/2028/16-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства Комер-
ційного банку «Приват Банк» до Карташової Світла-
ни Василівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання призначено на 15 год. 00 хв. 18 
травня 2017 року в залі засідань Іллінецького район-
ного суду Вінницької області за адресою: м. Іллінці, 
Вінницької області, вул. Європейська, 28, 22700.

В разі неявки в судове засідання справу буде роз-
глянуто за її відсутності.

Голова суду М. В. Шелюховський

Іллінецький районний суд Вінницької області ви-
кликає Сіксаі Людмилу Петрівну, 02.04.1975 року на-
родження, останнє відоме місце проживання: смт 
Дашів, вул. Чапаєва, буд. 11, Іллінецького району,  
Вінницької області, в судове засідання як відповіда-
чку по цивільній справі № 131/2029/16-ц за позовом 
Публічного акціонерного товариства Комерційно-
го банку «Приват Банк» до Сіксаі Людмили Петрівни 
про стягнення заборгованості.

Судове засідання призначено на 15 год. 30 хв. 18 
травня 2017 року в залі засідань Іллінецького район-
ного суду Вінницької області за адресою: м. Іллінці, 
Вінницької області, вул. Європейська, 28, 22700.

В разі неявки в судове засідання справу буде роз-
глянуто за її відсутності.

Голова суду М. В. Шелюховський

Іллінецький районний суд Вінницької області ви-
кликає Шевченка Миколу Миколайовича, 22.04.1990 
року народження, останнє відоме місце проживання: 
с. Яструбинці, вул. Набережна, буд. 8, Іллінецького 
району, Вінницької області, в судове засідання як від-
повідача по цивільній справі № 131/2027/16-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства Комер-
ційного банку «Приват Банк» до Шевченка Миколи 
Миколайовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання призначено на 14 год. 30 хв. 18 
травня 2017 року в залі засідань Іллінецького район-
ного суду Вінницької області за адресою: м. Іллінці, 
Вінницької області, вул. Європейська, 28, 22700.

В разі неявки в судове засідання справу буде роз-
глянуто за його відсутності.

Голова суду М. В. Шелюховський

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду  До-
нецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження  
№ 22014220000000 (номер справи 1-кп/243/226/2017) за об-
винуваченням Бистрицького Володимира Сергійовича, Не-
вара Євгена Васильовича, Невара Романа Васильовича, Во-
лянюк Віталія Григоровича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст.ст. 258-3 ч. 1, 258 ч. 2, 263  
ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької  
області Гусинський М. О. викликає:

Обвинуваченого Бистрицького Володимира Сергійовича, 
12.01.1979 р.н., який зареєстрований та проживає за адре-
сою: Донецька область, Слов’янський район, с. Богородич-
не, вул. Лісна, буд. 1-а.

Обвинуваченого Невара Євгена Васильовича, 01.04.1967 
р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: Доне-
цька область, Слов’янський район, с. Богородичне, вул. Кар-
ла Маркса, буд. 29. 

Обвинуваченого Невара Романа Васильовича, 17.03.1987 
р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: Доне-
цька область, Слов’янський район, с. Богородичне, вул. 
Яценка, буд. 45.

Обвинуваченого Волянюка Віталія Григоровича, 
01.08.1971 р.н., який зареєстрований та проживає за адре-
сою: Донецька область, Слов’янський район, с. Богородич-
не, вул. Першотравнева, буд. 12, 

у підготовче судове засідання, яке відбудеться 24 люто-
го 2017 року о 14 годині 30 хвилин, у залі судового засідан-
ня № 12.

Якщо обвинувачені, до яких не застосовано запобіжний 
захід у вигляді тримання під вартою, не прибудуть за викли-
ком у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, при-
значає дату нового засідання і вживає заходів до забезпе-
чення їх прибуття до суду. Суд також має право постанови-
ти ухвалу про привід обвинувачених та/або ухвалу про накла-
дання на них грошового стягнення в порядку, передбачено-
му главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне до-
судове провадження.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
повідомляє, що 07 жовтня 2016 р. винесено заочне 
рішення по цивільній справі № 428/9283/16-ц, про-
вадження №2/428/1882/2016 за позовом Публічного 
акціонерного товариства Комерційного банку «При-
ватБанк» до Селіщевої Юлії Генадіївни про стягнення 
заборгованості за кредитним договором, яким позов 
частково задоволено та стягнуто з Селіщевої Юлії Ге-
надіївни на користь Публічного акціонерного товари-
ства Комерційного банку «ПриватБанк» 51982 гри-
вень 22 копійок в рахунок відшкодування заборгова-
ності за кредитним договором, а також 1300 гривень 
42 копійок сплаченого судового збору.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що 
його ухвалив, за письмовото заявого відповідача, по-
даною протягом десяти днів з дня опублікування да-
ного оголошення.

Суддя Баронін Д. Б.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як 
відповідачів Саченка Романа Валерійовича, Сачен-
ко Оксану Володимирівну по цивільній справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «РОДО-
ВІД БАНК» до Саченка Романа Валерійовича, Сачен-
ко Оксани Володимирівни про солідарне стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

Остання відома адреса місцезнаходження відпові-
дачів Саченка Романа Валерійовича, Саченко Окса-
ни Володимирівни: 03189, м. Київ, вул. Симоненка, 
5-а, кв. 89.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду 
за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потє-
хіна, буд. 14-а, каб. № 15 22 березня 2017 року о 14 
год. 15 хв.

В разі неявки на вказане судове засідання, суд 
розглядатиме справу без участі відповідачів.

Суддя А. В. Новак

Підволочиський районний суд Тернопільської області 
викликає в судове засідання як відповідача Іващука Ігоря 
Зеновійовича у цивільній справі за позовом Іващук Ірини 
Михайлівни до Іващука Ігоря Зеновійовича, третя особа, 
що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору 
Орган опіки та піклування Підволочиської районної дер-
жавної адміністрації, про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться о 14 годині 30 хвилин 
23 лютого 2017 року у приміщенні Підволочиського ра-
йонного суду Тернопільської області за адресою: селище 
Підволочиськ, вул. Залізнична, 1, зала № 2.

Останнє відоме місце проживання відповідача Іващука 
Ігоря Зеновійовича: с. Кам’янки, вул. Бульварна, 3, Під-
волочиського району, Тернопільської області.

У випадку неявки відповідача в судове засідання, 
справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя Г. Б. Сидорак

Куйбишевський районний суд Запорізької області викли-
кає в судові засідання на 11 год. 00 хв. 28 лютого 2017 року 
та на 11 год. 00 хв. 07 березня 2017 року як відповідача Ле-
беденка Олександра Вікторовича, останнє відоме місце про-
живання якого: 86500, Донецька обл., м. Сніжне, вул. Луту-
гіна, б. 9, по цивільній справі №319/39/17 за позовом публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк «Правекс-
Банк» до Лебеденка Олександра Вікторовича про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором. Розгляд спра-
ви відбудеться в залі засідань Куйбишевського районно-
го суду Запорізької області за адресою: 71001, Запорізька 
обл., смт Більмак, вул. Центральна, буд. 26 а. Явка до суду є 
обов’язковою. Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення до позову та докази. У разі неявки відповідач повинен 
повідомити суд про причини неявки.

В разі неявки без поважних причин справу буде розгляну-
то у відсутності особи згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за на-
явними в ній доказами. 

Суддя Хамзін Т. Р.

Томаківський районний суд Дніпропетровської 
області повідомляє про слухання цивільної справи 
№195/115/17-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до 
Шкуліпи Валерія Володимировича про стягнення за-
боргованості.

До суду на слухання справи викликається як від-
повідач Шкуліпа Валерій Володимирович, відоме 
місце проживання: 53563, с. Вищетарасівка Тома-
ківського району Дніпропетровської області, вул. 
Шкільна, 23.

Слухання справи відбудеться 28 лютого 2017 ро-
ку об 11.00 годині, за адресою: Томаківський район-
ний суд смт Томаківка, вул. Леніна, 28, Дніпропе-
тровської області.

У випадку неявки відповідача у зазначене місце та 
час, вищевказана справа буде розглянута без Вашої 
участі на підставі наявних у справі доказів та буде ви-
несено заочне рішення.

Голова суду Д. М. Скрипченко

Зміївський районний суд Харківської області ви-
кликає Мясникову Тетяну Володимирівну, 06.10.1953 
року народження, останнє відоме місце проживан-
ня: Харківська область, м. Зміїв, вул. Водогінна, буд. 
14, для проведення судового засідання по цивільній 
справі за позовом Публічного акціонерного товари-
ства Комерційний банк «Приватбанк» до Мясникової 
Тетяни Володимирівни про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором. Судове засідання відбу-
деться 22 лютого 2017 року о 16 годині 00 хвилин в 
приміщенні Зміївського районного суду Харківської 
області за адресою: Харківська область, м. Зміїв, вул. 
Адміністративна №6, зал судового засідання №3.

Явка обов’язкова.
В разі неявки відповідача Мясникової Тетяни Во-

лодимирівни в судове засідання, справа буде розгля-
нута за її відсутності на підставі наявних у справі до-
казів та буде постановлене заочне рішення.

Суддя Овдієнко В. В.

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає в судове засідання відповідачів у справах за позовами 
ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості на 18 квіт-
ня 2017 року:

09-00 — Цупка Володимира Юрійовича (29.07.1982 р.н., 
м. Ровеньки Луганської області) та Цупко Юлію Олександрів-
ну (04.06.1985 р.н., м. Ровеньки Луганської області);

09-30 — Смирнова Дмитра Сергійовича (16.10.1982 р.н., 
м. Довжанськ Луганської області) та Смирнову Наталію Сер-
гіївну (29.05.1975 р.н., м. Довжанськ Луганської області);

10-00 — Тарасова Олександра Петровича (24.10.1955 
р.н., м. Ровеньки Луганської області); 

10-30 — Жилякова Григорія Миколайовича (26.06.1955 
р.н., м. Ровеньки Луганської області); 

11-00 — Коровіну Тетяну Миколаївну (17.05.1956 р.н.,  
м. Ровеньки, Луганської області) та Коровіна Михайла Івано-
вича (12.05.1959 р.н. м. Ровеньки Луганської області);

14-00 — Калюжного Андрія Петровича (10.06.1973 р.н., 
с. Володарськ Свердловського району Луганської області);

14-30 — Коморну Олену Геннадіївну (24.10.1980 р.н.,  
м. Ровеньки Луганської області); 

15-00 — Карасьова Сергія  Владеліновича (18.05.1963 
р.н., с. Михайлівка Ровеньківського району Луганської об-
ласті);

15-30 — Котікову Ірину Георгіївну (26.12.1959 р.н., м. Ро-
веньки Луганської області); 

16-00 — Іванова Олексія Олександровича (09.03.1979 
р.н., с. Кленова Ровеньківського району Луганської області);

16-30 — Іваненко Наталію Леонідівну (16.07.1979 р.н.,  
м. Свердловськ Луганської області). 

Судові засідання відбудуться в приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт. Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

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

Повістка про виклик до суду обвинуваченого Квас-
нюка Єгора Григоровича, 17.02.1975 р.н., адреса ре-
єстрації та останнього місця проживання: м. Оде-
са, вул. Армійська, 15, кв.81, відповідно до вимог  
ст. 297-5, 323 КПК України для участі в судовому за-
сіданні з розгляду кримінального провадження в по-
рядку спеціального судового провадження стосов-
но Кваснюка Є. Г., обвинуваченого у скоєнні злочи-
ну, передбаченого ч. 3 ст.109 КК України, яке відбу-
деться 23 лютого 2017 року о 15 годині, за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський район-
ний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. По-
важні причини неприбуття особи на виклик суду згід-
но зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК 
України.

Суддя В. М. Коваленко

Лубенський міськрайонний суд Полтавської облас-
ті викликає Буденка Володимира Івановича (останнє ві-
доме місце перебування: Кременчуцька виправна коло-
нія №69, проїзд Зональний, м. Кременчук Полтавської 
області) як відповідача в судове засідання в цивільній 
справі за позовом Буденко Світлани Іванівни, Бегун Оле-
ни Сергіївни до Шеківської сільської ради Лубенського 
району Полтавської області, Буденка Володимира Івано-
вича про визнання права власності на земельну ділянку 
(пай) в порядку спадкування.

Судове засідання відбудеться о 09 годині 00 хвилин 28 
лютого 2017 року в приміщенні суду за адресою: Полтав-
ська область, м. Лубни, вул. Монастирська, 17.

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

Суддя В. М. Даценко

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, 
буд. 39 «А») розглядає позовну заяву Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «Правекс-Банк» до Па-
пуш Георгія Михайловича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором.

Відповідач Папуш Георгій Михайлович, 04.09.1978 р.н., 
останнє місце реєстрації якого: Донецька область, м. Хар-
цизьк, м-н Металургів, 53/88, викликається на 28.02.2017 ро-
ку о 09.30 год. до Добропільського міськрайонного суду, ка-
бінет № 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 відповідача, 
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше спра-
ву буде розглянуто у його відсутність на підставі наявних у 
ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Павлюченко Ігор Анатолійович, 13.12.1964 року наро-
дження, останнє місце проживання чи мешкання: 51900, Дні-
пропетровська область, місто Дніпродзержинськ, проспект 
Металургів, будинок 4, квартира 154, викликається у відкри-
те судове засідання як відповідач на 14.55 годину 16 берез-
ня 2017 року в цивільній справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до 
Павлюченка Ігоря Анатолійовича про стягнення заборгова-
ності за кредитом.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеть-
ся під головуванням судді Решетник Т. О. в приміщенні Дні-
провського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропе-
тровської області за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Пе-
тровського, 166, 1 поверх, кабінет № 1.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування 
оголошення в пресі, відповідач Павлюченко Ігор Анатолійо-
вич вважається повідомленим про час і місце розгляду спра-
ви. У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто за йо-
го відсутності.

В провадженні Яготинського районного суду Київської області знаходиться справа 
за № 382/86/17 за позовом Назарішиної Людмили Павлівни до Сацук Валерія Олексан-
дровича про розірвання шлюбу.

В судове засідання, призначене на 02 березня 2017 року о 10 годині 30 хвилин, Яго-
тинський районний суд Київської області викликає як відповідача Сацук Валерія Олек-
сандровича, останнє відоме місце проживання: м. Яготин, вул. 1-го Травня, 10, Київ-
ської області.

Суддя В. Д. Карпович

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що 22.11.2016 ро-

ку було винесено заочне рішення по цивільній справі № 409/2315/16-ц за позовною за-

явою ТОВ «Порше Лізинг Україна» до Люлько Аліни Вадимівни та Люлька Євгена Ген-

надійовича про стягнення заборгованості та збитків відповідно до договору про фінан-

совий лізинг № 00009682 від 13.03.2014 року, позовні вимоги задоволено повністю.

Суддя Максименко О. Ю.

Втрачений паспорт 

громадянина України, серія МЕ 024260, 

виданий РУГУ МВС України 

в м. Києві 9 липня 2002 року на ім’я 

Гаврилюка Віталія Володимировича, 

вважати недійсним.

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області викликає у судове засідання, яке від-
будеться 06 березня 2017 року о 09.20 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного су-
ду Запорізької області за адресою: 71118 м. Бердянськ, вул. Консульська 64, Гулiй Всеволода 
Вікторовича (останнє відоме місце реєстрації: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Морозова, 
буд. 7, кв. 73) як відповідача по цивільній справі № 310/8075/16-ц за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Гулiй Всеволода Вiкторовича про стягнення заборгованості. 

Суддя Дністрян О. М.

Богунський районний суд м. Житомира викликає як відповідача Бондар Вікторію 
Олександрівну по справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «ПриватБанк» до Бондар Вікторії Олександрівни про стягнення заборгованос-
ті, яке відбудеться о 12 год. 45 хв. 06 квітня 2017 року в залі судових засідань № 2-Б-5  
(м. Житомир, м-н Соборний, 1).

В разі неявки відповідача без поважних причин, справа буде слухатися у її відсут-
ності.

Суддя Зосименко О. М.

Втрачений судновий білет 

МС № 018393, виданий 19 червня 2004 

року власнику судна УЗБ-756-К 

шверботу «Анна» 

Полувьянову Олександру Леонідовичу, 

вважати недійсним.



16 лютого 2017 року, четвер, № 30 www.ukurier.gov.ua 19

оголошення

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

Соснівський райсуд м. Черкаси викликає у судове за-
сідання як третю особу – Варецького Юрія Анатолійови-
ча – останнє відоме місце проживання: Кіровоградська 
область, ст. Голованівськ, пров. Лісний, буд. 7, по ци-
вільній справі за позовом Дядченка Віталія Миколайо-
вича до Айларова Романа Валерійовича, Бінусова Ми-
хайла Марковича, Бінусової Сіми Олександрівни, тре-
ті особи: приватний нотаріус Київського міського но-
таріального округу Мельниченко Ірина Олександрівна, 
приватний нотаріус Київського міського нотаріального 
округу Коновалова Есталіна Анатоліївна, приватний но-
таріус Київського міського нотаріального округу Лит-
вина Леся Олексіївна, приватний нотаріус Черкаського 
міського округу Левіцька Елеонора Анатоліївна, Дячен-
ко Антоніна Василівна, Варецького Юрія Анатолійовича 
про визнання правочинів недійсними та витребування 
майна з чужого незаконного володіння.

Судове засідання відбудеться 21.02.2017 року о 
10.00 год. в приміщенні Соснівського районного суду 
м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316 в 
кабінеті № 211.

Явка обов’язкова, в разі неявки справа буде розгля-
датися без участі третьої особи.

Суддя В.А. Романенко

Нововоронцовський районний суд Херсон-
ської області викликає Тужакову Марію Василів-
ну, 08.06.1925 року народження як співвідповідача 
по цивільній справі за позовом Васютіної Валенти-
ни Миколаївни до Колкотіна Анатолія Олександро-
вича, співвідповідач: Тужакова Марія Василівна про 
порушення добросусідства, призначену на 10 год. 
30 хв. 02 березня 2017 року в залі суду за адресою: 
вул. Тітова, 2-А, смт Нововоронцовка Херсонської 
області.

В разі неявки справа буде розглядатися за її від-
сутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О.В. Гончаренко

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідачку Левіну Марину Володимирівну 
(Луганська область, м. Кадіївка (Стаханов), вул. 60 років 
Жовтня, 17а/33) по цивільній справі № 428/12991/16-ц 
за позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційного банку «Правекс-Банк» м. Київ до Левіної Ма-
рини Володимирівни про стягнення заборгованості за 
кредитним договором, стягнення судового збору, яке 
відбудеться 23 березня 2017 року о 16.10 у приміщенні 
суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
бул. Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судо-
ве засідання суд розглядатиме справу без вашої участі 
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І.О. Юзефович

Шевченківський районний суд міста Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викли-
кає на 23.03.2017 року о 10 год. 00 хв. як відповіда-
чів Горбунова Олександра Миколайовича та Шин-
каренко Марину Валеріївну за позовом Бойко На-
дії Катрусі Суховерської до Горбунова Олександра 
Миколайовича, Шинкаренко Марини Валеріївни, 
про витребування майна із чужого незаконного во-
лодіння.

Відповідачі викликаються у судове засідання, у 
разі їх неявки справа розглядатиметься у їх відсут-
ність.

Суддя Рибак М.А.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Бабчу-
ка Миколу Петровича, 27.07.1992 року народження, за 
відомостями адресно-довідкового підрозділу ГУ ДМС 
у м. Києві та Київській області зареєстрованим не зна-
читься, як відповідача в судове засідання по справі за 
позовом Рудич Анастасії Сергіївни до Бабчука Мико-
ли Петровича про стягнення аліментів, яке відбудеть-
ся під головуванням судді Лужецької О.P., 22 березня 
2017 року о 12 год. 00 хв., за адресою: м. Київ, вул. Ко-
шиця, 5-А, зал. 103.

З опублікуванням даного оголошення відповідач 
Бабчук Микола Петрович вважається повідомленим 
про місце дату та час судового розгляду справи.

Суддя О.Р. Лужецька

Донець Ростислав Сергійович, останнє відоме 
місцезнаходження якого: вул. Івана Франка, буд. 
8/1, кв. 12, м. Хмельницький, викликається до Го-
родоцького районного суду Хмельницької області 
(Хмельницька область, м. Городок, вул. Шевченка, 
48) як відповідач на 10 год. 40 хв. 24 лютого 2017 
року по цивільній справі за позовом Донець Олени 
Вячеславівни до Донця Ростислава Сергійовича про 
розірвання шлюбу.

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

Суддя Сакенов Ю.К.

Татарбунарський районний суд викликає на судо-
ве засідання Юсупова Ельдара Фератовича, 14 жов-
тня 1973 року народження, на 28 лютого 2017 ро-
ку о 14 год. 00 хв. як відповідача по справі за позо-
вною заявою ПАТ «Акцент-Банк» до Юсупова Е.Ф. 
про стягнення заборгованості. В разі неявки відпо-
відача в судове засідання або визнання причини йо-
го неявки неповажною, справа може бути розгляну-
та за його відсутності.

Суддя А.О. Шевирін

Зарічний районний суд м. Суми відповідно до ч. 9 ст. 74 
ЦПК України викликає Тюпіна Геннадія Володимировича, 
12.03.1974 року народження, останнє відоме місце про-
живання: м. Суми, вул. Харківська, буд. 8/2, кв. 5, як від-
повідача у цивільній справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до 
Тюпіна Геннадія Володимировича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, у судове засідання на 
6 березня 2017 року о 16.00 годині за адресою: м. Суми, 
вул. Академічна, 13, кабінет № 506, головуючий по спра-
ві суддя Кривцова Г.В.

До зазначеної дати відповідачу пропонується надати 
пояснення або заперечення на позов та докази на їх під-
твердження. У разі неявки відповідача справа буде роз-
глядатися в його відсутність в заочному порядку.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає 
як відповідача Тихоновича Петра Йосиповича за 
позовом Публічного AT КБ «Приватбанк» до Тихо-
новича Петра Йосиповича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором. Судове засідан-
ня відбудеться 31 березня 2017 року о 10 годині 30 
хвилин у приміщенні Суворовського районного су-
ду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорномор-
ського козацтва, 68, зала судових засідань № 21. У 
разі неявки Тихоновича Петра Йосиповича судове 
засідання буде проведене в його відсутність.

Суддя В. К. Кисельов

Рівненський міський суд Рівненської області ви-
кликає в судове засідання як відповідачку Токмако-
ву Аллу Степанівну, 19.08.1975 року народження, у 
цивільній справі №569/760/17 за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» до Токмакової Алли Степанівни про 
звільнення майна з-під арешту, яке відбудеться о 
09 год. 40 хв. 21 лютого 2017 року в приміщенні 
Рівненського міського суду Рівненської області за 
адресою: 33000, м. Рівне, вул. Шкільна, 1.

Явка до суду обов’язкова.
Суддя Т. М. Бучко

Московський районний суд м. Харкова викли-
кає в судове засідання, яке відбудеться 29 берез-
ня 2017 року об 11.00 годині в приміщенні Мос-
ковського районного суду м. Харкова за адресою: 
61005, м. Харків, пр-т Ювілейний, 38Є, відповіда-
чів: Нвекента Оксану Сергіївну, Нвекента Антоніі Чу-
той по цивільній справі № 643/13010/16-ц про ви-
селення.

У разі неявки відповідачів у судове засідання або 
неповідомлення про причину неявки, справу буде 
розглянуто за їхньої відсутності за наявними в ній 
доказами.

Суддя А. М. Харченко

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає: Копарова Ві-
ктора Миколайовича, Копарову Ольгу Михайлівну як 
відповідачів у судове засідання по цивільній справі  
№ 426/6965/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Ко-
парова Віктора Миколайовича, Копарової Ольги Михай-
лівни про стягнення заборгованості, що відбудеться 23 
лютого 2017 року о 09.00 год.

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

Суддя А. С. Река

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької облас-
ті викликає Охорзіну Анжеліну Миколаївну, 19.07.1958 
р.н., останнє відоме місце проживання: 23143, с. Жу-
ківці, вул. Кірова, 130 Жмеринського району Вінниць-
кої області, у судове засідання як відповідачку в цивіль-
ній справі №130/2794/16-ц за позовом Петрашек І.М. до 
Охорзіної A.M. про стягнення коштів, яке відбудеться о 
09.00 год. 13.03.2017 року за адресою: Вінницька об-
ласть, м. Жмеринка, вул. Образцова, 6.

У разі неявки відповідачки Охорзіної А.М. у судове 
засідання, справу буде розглянуто за її відсутності за 
наявними в ній доказами. Про причини неявки необхід-
но повідомити суд.

Суддя К. А. Шепель

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по справі  
№ 409/2891/16-ц за позовом ПАТ «Правекс Банк» до Ба-
раниченка Ігоря Вікторовича про стягнення заборгованос-
ті за договором кредиту.

Судове засідання відбудеться 24.02.2017 року о 08.00 
год. (резервна дата на 10.03.2017 року о 08.00 год.) у за-
лі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, 
пл. Шевченка, 2.

Викликаються відповідач Бараниченко Ігор Вікторович, 
адреса: Луганська область, Лутугинський район, с Шовко-
ва Протока, вул. Петрова, буд. 20.

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

Суддя Полєно B. C.

Білокуракинський районний суд Луганської 

області повідомляє, що 06.05.2016 року роз-

глянуто цивільну справу №409/337/16-ц (пров.  

№ 2/409/596/16) за позовною заявою ТОВ «Порше 

Мобіліті» до Фірсюка Романа Миколайовича та 

Фірсюк Ганни Володимирівни про стягнення забор-

гованості за кредитним договором та винесено зао-

чне рішення про задоволення позову.

Суддя Третяк О. Г.

Арцизький районний суд Одеської області викликає 
Влад Марину Василівну (02.11.1983 р.н., зареєстрова-
ну за адресою: вул. Калмикова, буд. № 19, кв. 47, м. Ар-
циз Одеської області) як відповідачку по цивільній спра-
ві №492/1436/16-ц за позовом Бороган Олени Михайлів-
ни, Влада Василя Васильовича до Влад Марини Василів-
ни. Розгляд справи призначено на 16.03.2017 р. о 13.00 
годині у залі № 2 Арцизького районного суду Одеської об-
ласті за адресою: вул. Соборна, буд. №29, м. Арциз Одесь-
кої області, суддя Крутова О.М., тел./факс: (04845) 3-62-
30, 3-14-38.

У разі неявки відповідачки в судове засідання, або не-
повідомлення про причину неявки, справа буде розгляну-
та у її відсутність за наявними в ній матеріалами.

Сихівський районний суд м. Львова відповідно до ст. 
74 ЦПК України викликає Щурка Ігоря Ігоровича в су-
дове засідання по справі за позовом Публічного акці-
онерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» 
до Щурка Ігоря Ігоровича про стягнення заборгованос-
ті, яке відбудеться 09.03.2017 року об 11.00 год. в при-
міщенні Сихівського районного суду м. Львова, що зна-
ходиться за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2 (5 
поверх, кабінет 505).

Попереджаємо, у разі неявки у судове засідання на 
зазначену дату, справа буде розглянута у Вашу відсут-
ність на підставі наявних у ній матеріалів та доказів 
(ухвалено заочне рішення).

Суддя Рудакова І. П.

Державне підприємство  
«Морська аварійно-рятувальна служба», 

код ЄДРПОУ 01125643, місцезнаходження: 65026,  
м. Одеса, вул. Приморська, 3-а, на підставі наказу Мініс-
терства інфраструктури України №119 від 25.03.2016р., 
повідомляє про реорганізацію державного підприєм-
ства «Морська аварійно-рятувальна служба» шляхом 
приєднання до казенного підприємства «Морська по-
шуково-рятувальна служба», код ЄДРПОУ 38017026, 
місцезнаходження: 65114, м. Одеса, вул. Люстдорф-
ська дорога, 140-а.

Претензії кредиторів приймаються протягом двох мі-
сяців з дня опублікування оголошення на адресу під-
приємства. 

Бердянським міськрайонним судом Запорізької 
області (суддя Прінь І.П., за адресою: м. Бердянськ, 
вул. Консульська, 64, каб. № 302) 21 березня 2017 
року о 09 годині 30 хвилин буде розглядатися ци-
вільна справа за позовом Публічного акціонерного 
товариства комерційний банк «Приватбанк» до Єр-
моленка Андрія Андрійовича про стягнення забор-
гованості за договором кредиту.

В судове засідання викликається відповідач Єр-
моленко А.А. У разі неявки відповідача справа буде 
розглянута за наявними у справі матеріалами.

Глухівський міськрайсуд (м. Глухів, вул. Киє-

во-Московська, 30) викликає відповідача Карабі-

на Олексія Сергійовича, 19 жовтня 1988 року наро-

дження, на 14 годину 30 хвилин 20 лютого 2017 ро-

ку на розгляд цивільної справи за позовом Публіч-

ного акціонерного товариства Комерційний банк 

«ПриватБанк» до Карабіна Олексія Сергійовича про 

стягнення боргу за договором кредиту.

Суддя О. С. Демченко

Уманський міськрайонний суд Черкаської області 
викликає в судове засідання Мулька Олексія Валерійо-
вича на розгляд цивільної справи за позовом Богдано-
вої Яни Андріївни до Мулька Олексія Валерійовича, тре-
тя особа: Орган опіки та піклування Жашківської РДА 
про позбавлення батьківських прав, який зареєстро-
ваний за адресою: вул. Аеродромна, 14, м. Умань Чер-
каської області.

Судове засідання відбудеться 01 березня 2017 року о 
09 год. 00 хв. в приміщенні Уманського міськрайонного 
суду за адресою: м. Умань, вул. Садова, 5.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута без 
Вашої участі за наявними у справі матеріалами.

Суддя Коваль А. Б.

Сумський районний суд Сумської області викли-
кає в судове засідання, призначене на 08-30 годину 
16 березня 2017 року за адресою: м. Суми, провул. 
Академічний, №13, каб.109, відповідача Ковач Тетя-
ну Анатоліївну, по цивільній справі № 2/587/130/17 
за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Ковач Те-
тяни Анатоліївни про стягнення заборгованості за 
кредитним договором.

У випадку неявки справа буде розглянуто без 
участі Ковач Тетяни Анатоліївни. 

Головуючий суддя О. М. Моісеєнко

Приморський районний суд м. Одеси ви-
кликає в судове засідання як відповідача Бер-
невек Галину Вікторівну по цивільній справі  
№ 522/14646/16-ц за позовом ПАТ «ВТБ БАНК» 
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 01.03.2017 ро-
ку о 16 годині 00 хвилин в залі судового засідання 
№ 111 Приморського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33. В разі неяв-
ки відповідача у судове засідання на вказану дату, 
справа буде розглянута за його відсутністю.

Суддя А. В. Тарасов

Оболонський районний суд м. Києва викликає в су-
дове засідання Клименко Юлію Миколаївну як відпові-
дача по цивільній справі №2/756/2246/17 (756/543/17) 
за позовом Клименка Володимира Вікторовича до Кли-
менко Юлії Миколаївни, 3-тя особа Служба у справах 
дітей Суворовської РДА у м. Одеса, про визначення міс-
ця проживання дитини.

Судове засідання відбудеться 10 березня 2017 року 
о 14:00 годині в приміщенні Оболонського районного 
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошен-
ка, 2-є, каб.15.

Суддя Д.Г. Камбулов

Печерський районний суд м. Києва повідомляє, що під-
готовче судове засідання із розгляду кримінального про-
вадження за обвинуваченням Блейз І.Г. за ч. 1 ст. 111 КК 
України, відбудеться 23 лютого 2017 року о 17:00 год. 
в приміщенні Печерського районного суду м. Києва, за 
адресою: м. Київ, пров. Хрестовий, буд. 4, каб. 311.

Явка у підготовче судове засідання обов’язкова. З со-
бою мати паспорт та ідентифікаційний код.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя К. Е. Тарасюк

Оболонський районний суд міста Києва викликає 
як відповідача Маммадалієва Телмана (останнє відо-
ме місце проживання: 04209, м. Київ, проспект Обо-
лонський, 43, кв. 151), у судове засідання на 14.03.2017 
року на 10 год. 00 хв., у зв’язку з розглядом цивільної 
справи за позовом Шемети Наталії Миколаївни до Мам-
мадалієва Телмана, третя особа: служба у справах дітей 
Києво-Святошинської районної державної адміністрації 
в м. Києві про позбавлення батьківських прав.

В разі неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута у відсутність відповідача на підставі зібраних по 
справі доказів. Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2 є, 
каб. 21.          Суддя Яценко Н.О.

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дні-
стрян О.М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, б. 64, каб. № 410) 23 лютого 2017 року 
о 14 годині 30 хвилин буде розглядатись справа за 
позовом Іванілової Марини Сергіївни до Хлєбни-
кова Олександра Олександровича, третя особа ор-
ган опіки та піклування Виконавчий комітет Обухів-
ської міської ради Київської області про позбавлен-
ня батьківських прав. Суд викликає як відповідача 
Хлєбникова Олександра Олександровича.

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

Суддя О. М. Дністрян

Дергачівський районний суд Харківської обл. викли-
кає Алабедалькарім Мухамада, останнє відоме місце про-
живання: Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Тока-
рівка, вул. Дачна, 7, як відповідача по цивільній справі  
№ 619/42/17 за позовом Алабедалькарім Наталії Михайлів-
ни до Алабедалькарім Мухамада про розірвання шлюбу, на 
03.03.2017 р. о 10.00. Судове засідання відбудеться у залі 
судових засідань №2 за адресою: Харківська обл., м. Дер-
гачі, вул. 1-го Травня, 63. Ваша явка є обов’язковою. У разі 
Вашої неявки до суду в зазначений день і час без поважних 
причин або неповідомлення про причини неявки справу бу-
де розглянуто без Вас на підставі наявних у справі даних чи 
доказів (постановлено заочне рішення).

Суддя Є.А. Болибок

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Фадєєва Юрія Федоровича, Фа-
дєєву Ольгу Валеріївну для участі в цивільній справі за 
позовом ПАТ «Універсал Банк» про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, яка відбудеться 23 
лютого 2017 року об 11:00 годині, у приміщенні суду за 
адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Лу-
ганська, 30.‘

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

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

Суддя В. А. Карягіна

Дергачівський районний суд Харківської області ви-
кликає Алабедалькарім Мухамада, останнє відоме міс-
це проживання: Харківська обл., Дергачівський р-н, с. То-
карівка, вул. Дачна, 7, як відповідача по цивільній справі  
№ 619/31/17 за позовом Алабедалькарім Наталії Михайлів-
ни до Алабедалькарім Мухамада про розірвання шлюбу, на 
03.03.2017 р. о 10.30. Судове засідання відбудеться у залі 
судових засідань №2 за адресою: Харківська обл., м. Дер-
гачі, вул. 1-го Травня, 63. Ваша явка є обов’язковою. У разі 
Вашої неявки до суду в зазначений день і час без поважних 
причин або неповідомлення про причини неявки справу бу-
де розглянуто без Вас на підставі наявних у справі даних чи 
доказів (постановлено заочне рішення).

Суддя Є.А. Болибок

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,  
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивіль-
ну справу за позовом Ситник Наталі Іванівни, Ситника Олексія 
Олексійовича, Ситника Юрія Олексійовича до Ситника Олексія 
Олексійовича про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування житловим приміщенням. 

Відповідач по справі: Ситник Олексій Олексійович, зареє-
стрований за адресою: Донецька обл., Бахмутський р-н, смт 
Миронівське, вул. Молодіжна, буд. №15, кв. 6, викликається 
до суду на 28.02.2017 р. на 10.30 годину за адресою: м. Бах-
мут, вул. Миру, 5, каб. 212 для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. П. Харченко
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 17 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -3  -8 -2  +3 Черкаська -3  -8 -2  +3
Житомирська -1  -6 -2  +3 Кіровоградська -6  -11 -2  +3
Чернігівська -3  -8 -2  +3 Полтавська -7  -12 +2  -3
Сумська -5  -10 +2  -3 Дніпропетровська -10  -15 -1  -6
Закарпатська -3  -8 +2  +7 Одеська -3  -8 +2  +7
Рівненська -3  -8 -2  +3 Миколаївська -4  -9 0  +5
Львівська -1  -6 +1  +6 Херсонська -7  -12 0  +5
Івано-Франківська -3  -8 +2  +7 Запорізька -10  -15 +1  -4
Волинська -1  -6 -2  +3 Харківська -11  -16 -1  -6
Хмельницька -3  -8 -2  +3 Донецька -14  -19 -1  -6
Чернівецька -3  -8 -2  +3 Луганська -14  -19 -1  -6
Тернопільська -3  -8 -2  +3 Крим -3  -8 +2  +7
Вінницька -3  -8 -2  +3 Київ -4  -6 0  +2

Укргiдрометцентр

Зиму проганяли,  
весну закликали
ЗВИЧАЇ. Дійствами, піснями, розвагами  
та спаленням Мари у Тернополі наближали пору оновлення 

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

Стрітення, Громниця, Зи-
мобор — назви різні, але 

окреслені в українців од-
ним святом, яке відзначає-
мо 15 лютого. Біблійна опо-
відь стверджує, що Пре-
свята Марія принесла Бо-
жого Сина до Єрусалим-
ського храму на сороковий 
день його народження. Тут 
їх зустрів праведник Симе-
он, який чекав на таку подію 
багато років. Отож христия-
ни східного обряду на озна-
чення цієї події святкують 
Стрітення Господа Нашого 
Ісуса Христа, церква у цьо-
му вбачає ще й символ: на 
зміну Старому Завіту при-
ходить Новий. 

У народі цей день нази-
вають також Громницею, 
бо освячують у храмах свіч-
ки, які запалюють як оберіг 
під час грози. Є ще одне на-
йменування — Зимобор (зи-
ма бореться й зустрічаєть-
ся з весною). І хоч у приро-
ді триває боротьба пір року, 
людям від того радісно: зби-
раються на спільну  забаву, 
щоб якнайшвидше провес-
ти морозну та сніжну зиму 
й закликати весну красну.

Тернопіль також вла-
штував яскраве свято. Го-
ловним місцем проведення 
стала набережна і Терно-
пільський став, ще скутий 
кригою. Двобій зими й вес-
ни тернополяни й гості об-
ласного центру побачили-
відчули з театралізовано-
го дійства, яке організували 
працівники закладів куль-
тури. Заслуги зими, певна 
річ, відзначили: було чима-
ло радісних свят, на ковза-
нах і лижах каталися, діти 
у сніжки гралися. Зима від 
такої похвали трохи розчу-

лилася й зізналася, що вже 
не дуже добре почуваєть-
ся, чогось їй зле: хоче по-
глянути на небо й побачи-
ти сніжинки, замість цього з 
нею грається сонячний про-
мінчик; хоче подивитися на 
землю та побачити ковзан-
ку, а там біжать струмоч-
ки; хоче вдихнути морозне 
повітря, а воно якесь не та-
ке; сніг не білий, а брудний. 
Потім схаменулася й нумо 
всю свою злість, гнів, роз-
дратування, холодний но-
ров демонструвати. Та дар-
ма! Адже зима вже стрітен-
ська, коли можна її й засте-
регти, щоб на весну брів не 
хмурила. І водночас закли-
кати саму весну. Вона одра-
зу  відгукнулася, прийшла в 
зеленому віночку, з гостин-
цями в кошику. 

«Я царівна — куди сту-
паю, сонце лагідне сяє, все 
довкола оживає, розцвітає», 
— гордо промовила. А тоді 
звернулася до зими: «Лю-
туй не лютуй, а твоєму па-
нуванню настає кінець». І 
стали дві пори року міряти-
ся силами.

На святі дотримувалися 
ще однієї давньої традиції 
— обряду спалення богині 
зими Мари (її опудало 
виготовили із сіна), 
щоб з димом 
пішли від нас 
усі біди й три-
воги, а іскор-
ки очищено-
го вогню зі-
гріли наші 
душі, прине-
сли добробут, 
сподівання на щасливий 
урожай та мир на україн-
ській землі. 

Безперечно, на стрітен-
ському святі панувала й 
пісня — народна, автор-
ська, сучасна, було при-
вільно й колядам, щедрів-
кам. Розмаїті забави орга-
нізували і для дітей, і для 
дорослих. Узимку, знаємо, 
треба дбати, щоб дрова на-
рубані були в запасі. Тож  
один з торговельних за-
кладів Тернополя, де про-
дають бензопили відомої 
європейської фірми, до-
лучився до конкурсів ви-
тривалості. Перший — хто 

найбільше часу на витяг-
нутій руці потримає бензо-
пилу. Згодом змагалися на 
якнайшвидше нарізання 
колоди звичайною пилкою.

Звісно, на переможців 
очікували призи. В іншому 
місці можна було здобути, 
точніше, дістати з кілька-
метрового крижаного стов-
па «Здійснення бажань» як 
дарунок продуктовий набір. 
Щоправда, знайшовся ли-
ше один відчайдух домогти-
ся у такий спосіб бажаного. 

Пиляйте, хлопці, — вони дерев’яні

Мчать коні із зими у весну

...а весна красна,   
в кошику несе гостинці

Художник подарував 
альбом рідній Вінниці

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ПРЕЗЕНТАЦІЯ. Вінницький художник, фотограф, меценат і колек-
ціонер Володимир Козюк презентував рідному місту фотоальбом «Всі 
ми діти твої, Україно», який популяризує українську культуру і тради-
ції. На світлинах автор показав українців як націю — щирих, добрих, 
хоробрих і заповзятих. Загалом в альбомі майже 250 фотографій лю-
дей у вишиванках, чимало з родинами на тлі мальовничої природи. 
«На світлинах зображені люди, які беруть активну участь у житті міс-
та та області. Це ті, хто допомагає воїнам АТО, хто підтримує хворих 
дітей, це люди, які поруч. Мені хотілося зробити їх щасливішими», — 
сказав Володимир Козюк.

Це вже третій його фотоальбом: перший називався «Вінниця: по-
гляд у минуле», другий — «Вінниччина — серце України» і ось тепер 
— «Всі ми діти твої, Україно». «Дякуємо Володимирові за те, що гото-
вий ділитися своєю творчістю з громадою, бажаємо не зупинятися на 
досягнутому і надалі  приносити людям користь, а вони нехай будуть 
вдячними», — зазначив під час презентації Вінницький міський голо-
ва Сергій Моргунов.

Конотоп модернізує 
медицину

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ОНОВЛЕННЯ. Днями у славному місті  на Сумщині перших пацієн-
тів прийняла капітально відремонтована й оновлена амбулаторія за-
гальної практики сімейної медицини. Тут надаватимуть первинну ме-
дико-санітарну допомогу населенню віддаленого мікрорайону «Жит-
ломасив», у якому живуть понад 8 тисяч дітей і дорослих.

Заклад оснащений за останнім словом техніки. На обох поверхах 
встановлено сучасне медичне обладнання, добротні меблі, енерго-
ощадне освітлення, вікна, двері тощо.

Як сказав під час відкриття амбулаторії голова Сумської ОДА 
Микола Клочко, Конотоп подає гарний приклад модернізації ме-
дичної галузі. Протягом останніх двох років тут відкрили пологове 
відділення, дитячу поліклініку, центр гемодіалізу на базі централь-
ної районної лікарні. У найближчих планах ремонт філії дитячої по-
ліклініки. 
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