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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 27 лютого 2017 року
USD 2697.6569   EUR 2861.9442      RUB 4.6935     /    AU 338650.36      AG 4928.62      PT 273542.41     PD 210147.47

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

ВІВТОРОК, 28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ №38 (5907)
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ЦИФРА ДНЯ

В.О. заВКафЕдРи ПОлТаВсьКОгО
НаціОНальНОгО ТЕхНічНОгО
уНіВЕРсиТЕТу гРигОРій ШаРий:    

«Про повернення
затоплених Дніпром
земель треба думати

вже сьогодні»
Коли наприкінці 1950-х років на Дніпрі будували каскад во-

досховищ, зокрема й для забезпечення водою Донбасу та
Криму, будівничих мало турбувала доля унікальних українських
чорноземів. У підсумку затопили 709 тисяч гектарів — майже
1% території України. Фактично під воду пустили пів-Японії або
цілу Голландію. Парадокс: у світі не вистачає родючої землі, а в
нас із легкістю занапастили більш як 70 тисяч гектарів ріллі, 280
тисяч гектарів земель лісового фонду. 

Кореспондент «УК» розпитав кандидата наук з державного
управління, в. о. завкафедри автомобільних доріг, геодезії, зем-
леустрою та сільських будівель Полтавського національного тех-
нічного університету імені Юрія Кондратюка Григорія ШАРОГО,
що він думає про перспективу повернення цієї землі в народно-
господарський обіг.

Григорію Івановичу, сподіваюся, вам відомо, в якому ни-
ні стані перебуває дніпровський гідрокаскад?
— На превеликий жаль, усі водосховища у жалюгідному стані.
Коли будували гідровузли, економили на всьому, зокрема й на
будівництві водосховищ. Не зважали і на людей: 3,2 мільйона
відселили, затопивши 10 тисяч кладовищ. Нові водосховища
тільки частково обвалували, не допустивши підтоплення  до за-
планованих ще 197 тисяч гектарів суші. Нині ця територія під за-
грозою постійного підтоплення. Тепер тільки для того, щоб цього
не допустити, державі доведеться витратити мільярди
гривень. А водосховища, розповзаючись, міліють. На цей
час площі під мілинами і топляками навколо всіх водосхо-
вищ уздовж Дніпра становлять майже 130 тисяч гектарів.

УК

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Ми зараз 

як зіницю ока
маємо

берегти
паростки

економічного
зростання».

Президент про підґрунтя, яке в подальшому
забезпечить успіх суспільних перетворень
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ЧОРНІ ДАТИ

Акції солідарності 
з кримськими
патріотами відбулися 
в Києві та інших містах
України і світу

Битва за уми

ГІБРИДНА ВІЙНА. Усвідомлення себе незалежною нацією —
найсильніша зброя проти агресора
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8,386 млрд м3

становили на початок тижня запаси
природного газу в українських підземних

сховищах, за даними компанії
«Укртрансгаз»

Країна готується до посівної
МАЙБУТНІЙ УРОЖАЙ. Посівна площа сільськогосподар-

ських культур під урожай цього року становитиме 26,8 мільйона
гектарів, що відповідає площам посіву 2016-го, повідомляє
прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Відомство очікує, що зернові культури буде посіяно на 14,4 мі-
льйона гектарів, що становить 54% у структурі посівних площ
країни. За інформацією УНІАН, це відповідає нормативам оп-
тимального співвідношення культур у сівозмінах. Посів ярих
зернових культур попередньо передбачають розмістити на пло-
щі 7,2 мільйона гектарів, з них ранніх — 2,4 мільйона. Попередні
дані передбачають, що найбільша частка у прогнозованій
структурі посівних площ припадає на пшеницю (23,6%), соняш-
ник (20%), кукурудзу на зерно (16,4%), ячмінь (9,7%), сою
(7,2%).  

Озимі зернові культури в Україні станом на 27 лютого зійшли на
6,8 мільйона гектарів, що становить 95% засіяних площ. Згідно з
повідомленням, у доброму й задовільному стані перебувають 81%
сходів, у слабкому й прорідженому — 19%. Сходи озимого ріпаку
отримано на площі 860 тисяч гектарів (96% посівів), з них у добро-
му і задовільному стані — 689 тисяч гектарів (81% посівів), у слаб-
кому і прорідженому — 170 тисяч (19,8% посівів). 

Аграрії почали весняне підживлення озимих у десяти областях.
Станом на 27 лютого підживлення озимих на зерно проведено на
площі 579 тисяч гектарів, або 8% прогнозу, озимий ріпак піджив-
лено на 96 тисячах гектарів (11%). Найбільше підживлено озимих
в Одеській (241 тисяча гектарів, 32% прогнозу), Миколаївській
(111 тисяч гектарів, 19%), Херсонській (103 тисячі гектарів, 19%) і
Запорізькій (69 тисяч гектарів, 10%) областях.

4

Демонтаж пам’ятника Леніну в Запоріжжі. Чим сьогодні пишатимуться нащадки запорізьких козаків?

2

Указ Президента України «Про рішення 
Ради національної безпеки і оборони 
України від 29 грудня 2016 року 
«Про Доктрину інформаційної безпеки України»
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документи

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

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

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

ТОВ «НВП ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Номер лота: №№ Q81126b119- Q81126b214
Короткий опис активів (майна) в лоті: Основні засоби.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 17 березня 2017 р.

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 лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/9697

ТБ «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА»

Номер лота: №№ Q80326b466-Q80326b477
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронно-
го аукціону: 17 березня 2017 р.

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 лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/9713-17032017-2

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваний Коровін Роман Анатолійович, 

05.06.1978 року народження,  зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Кірова, буд. 7, 
кв. 13, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, 
Вам необхідно з’явитись 3 березня 2017 року о 10 го-
дині до УСБУ у Вінницькій області: м. Вінниця, вул. Гру-
шевського, 27, до слідчого Остапчука М. В., телефон 
(0432)599260,  для участі у слідчих та процесуальних ді-
ях у кримінальному провадженні №22017020000000084 
від 09.02.2017, за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваний Коміссаров Вадим Анатолійович, 

09.06.1972 року народження, останнє місце реєстра-
ції та проживання: Донецька область м. Костянтинівка, 
проспект Ломоносова, буд. 154 кв. 65, на підставі ст.ст. 
133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитись 
3 березня 2017 року  о 10 годині до УСБУ у Вінниць-
кій області: м. Вінниця, вул. Грушевського, 27, до слід-
чого Остапчука М. В., телефон (0432)599260,  для учас-
ті у слідчих та процесуальних діях у кримінальному про-
вадженні №22017020000000083 від 09.02.2017, за ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваний Філатов Віталій Степанович, 02.06.1966 

року народження,  зареєстрований за адресою: Донецька 
область м. Торецьк н.п.Північне (Кірова), вул. Урицько-
го, буд. 5, кв. 1, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК 
України, Вам необхідно з’явитись 3 березня 2017 року  о 
10 годині до УСБУ у Вінницькій області: м. Вінниця, вул. 
Грушевського, 27, до слідчого Остапчука М. В., телефон 
(0432)599260,  для участі у слідчих та процесуальних ді-
ях у кримінальному провадженні №22017020000000086 
від 09.02.2017, за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В провадженні Галицького районного суду міста 
Львова (суддя Зубачик Н. Б.) знаходиться цивільна 
справа за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Курбан 
Кристини Геннадіївни про стягнення заборгованості.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на 
10 березня 2017 року о 09 годині 20 хвилин. Попе-
реджаємо відповідача Курбан Кристину Геннадіївну, 
що у випадку її неявки в судове засідання на вищев-
казане число, справу буде розглянуто у її відсутності 
на підставі наявних доказів і матеріалах справи.

Старобільський районний суд Луганської області викликає Базу-
ліна Сергія Євгеновича, який зареєстрований за адресою: Луганська 
область, м. Антрацит, вул. Калініна, 10/55 як відповідача у судове за-
сідання по цивільній справі № 2/431/323/17 за позовом Базуліної Ма-
рини Олександрівни про розірвання шлюбу, яке відбудеться 3 берез-
ня 2017 року о 08 годині 30 хв. в приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а».

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме спра-
ву без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України, при цьому за ре-
зультатами розгляду справи по суті буде винесено заочне рішення.

Голова суду О. О. Пелих

Черняхівська селищна рада 

оголошує конкурс на кращий проект реконструкції парку 

відпочинку ім. Т. Г. Шевченка в смт Черняхові Житомирської 

області. З пропозиціями та більш детальною інформацією 

звертатись за телефонами: (04134)4-11-46, (04134)4-13-76, 

моб. 0977623335, моб. 0987748380, або на електронну пошту   

chernyahiv@ukr.net.

Самбірський міськрайонний суд Львівської області викликає Бендер-Євгененка Володимира Бо-
рисовича, 14.07.1975 року народження, місце проживання якого зареєстровано за адресою: Львів-
ська область, м. Самбір. вул. В. Чорновола, 49, але місце перебування невідоме, як відповідача у 
справі № 452/2994/16-ц за позовом Пошивака Михайла Богдановича до Бендер-Євгененка Володи-
мира Борисовича про визнання договору дійсним та звільнення майна з-під арешту.

Судовий розгляд призначено на 3 березня 2017 року о 14 год. 20 хв. в залі суду за адресою: 
Львівська область, м. Самбір, вул. Мазепи, 18.

Роз’яснюємо, що відповідно до ст. 224 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання відповіда-
ча, який належним чином повідомлений і від якого не надійшло заяви про розгляд справи за його 
відсутності, або якщо повідомлені ним причини неявки визнані неповажними, суд може ухвалити 
заочне рішення на підставі наявних у справі доказів.

Суддя В. І. Кравців

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області (м. Нікополь, вул. 

Шевченка, 201) повідомляє Ямчицького Вадима Анатолійовича, що 30 березня 2017 

року о 14-00 годині відбудеться слухання цивільної справи №182/195/17 (проваджен-

ня 2/0182/1553/2016 року) за позовом Публічного акціонерного товариства комерцій-

ний банк «Приватбанк» до Ямчицького Вадима Анатолійовича про стягнення заборго-

ваності, під головуванням судді Кобеляцької-Шаховал І. О.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідомляє Возняка Миколу Ана-
толійовича, мешканця міста Сєвєродонецька Луганської області, про ухвалення заочно-
го рішення від 23 лютого 2017 року по справі № 428/13972/16-ц за позовом Чечетенко 
Анни Василівни про визнання права власності на квартиру за набувальною давністю.

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

Втрачене посвідчення 

секретаря судового 

засідання Дніпровського районного суду 

м. Києва, видане на ім’я Мовчан 

Анни Володимирівни, 

вважати недійсним.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 21 лютого 2017 р. № 93 
Київ

Про затвердження Порядку ведення реєстру 
теплопостачальних та теплогенеруючих 

організацій, підприємств централізованого  
водопостачання та водовідведення,  

що беруть участь у процедурі врегулювання 
заборгованості за спожиті енергоносії,  
та користування зазначеним реєстром

Відповідно до статті 3 Закону України «Про заходи, спрямовані на врегу-
лювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій 
та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожи-
ті енергоносії» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок ведення реєстру теплопостачальних та теплогенерую-
чих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідве-
дення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості за спожиті 
енергоносії, та користування зазначеним реєстром, що додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 21 лютого 2017 р. № 93

ПОРЯДОК 
ведення реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих організацій,  

підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть  
участь у процедурі врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії,  

та користування зазначеним реєстром
1. Цей Порядок визначає механізм формування, ведення реєстру теплопос-

тачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого во-
допостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулюван-
ня заборгованості за спожиті енергоносії (далі — реєстр), а також користуван-
ня його даними.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі 
України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопоста-
чальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого во-
допостачання і водовідведення за спожиті енергоносії» (далі — Закон).

3. Реєстр формується з метою забезпечення збирання, накопичення, оброб-
ки, захисту, обліку та надання інформації про теплопостачальні та теплогене-
руючі організації, підприємства централізованого водопостачання та водовід-
ведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості за спожи-
ті енергоносії відповідно до Закону (далі — підприємства).

4. Формування та ведення реєстру здійснюється Мінрегіоном шляхом:
збирання та оброблення інформації про підприємства;
внесення даних до реєстру та змін до них, а також виключення таких да-

них з реєстру.
5. Рішення про включення підприємства до реєстру або про відмову в його 

включенні приймається керівником Мінрегіону або уповноваженою ним поса-
довою особою протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви про вклю-
чення підприємства до реєстру та розміщується на офіційному веб-сайті Мін-
регіону.

6. Мінрегіон:
забезпечує технічне функціонування автоматизованої комп’ютерної бази да-

них, збереження інформації та захист її від несанкціонованого доступу і по-
шкодження;

формує та веде реєстр;
повідомляє підприємствам про включення їх до реєстру, прийняття рішення 

про відмову в такому включенні (із зазначенням причини відмови), зміну даних 
про зазначені підприємства в реєстрі та виключення з нього;

здійснює приймання, облік та оброблення запитів користувачів реєстру;
здійснює приймання, облік і зберігання документів, отриманих у процесі 

формування та ведення реєстру;
використовує інформацію, що міститься в реєстрі, для виконання положень 

Закону;

забезпечує розміщення реєстру та рішень про включення до реєстру, виклю-
чення з нього або відмову у включенні до реєстру підприємств на офіційному 
веб-сайті Мінрегіону.

Мінрегіон забезпечує своєчасне формування реєстру, відповідність внесе-
них до нього даних про підприємство документам, на підставі яких здійсню-
ється реєстрація, та збереження інформації, пов’язаної з його формуванням 
і веденням.

Мінрегіон визначає перелік осіб, що мають право вносити дані в реєстр, змі-
нювати дані в реєстрі, обробляти і зберігати документи, пов’язані з його функ-
ціонуванням.

7. Виконання робіт, пов’язаних з формуванням та веденням реєстру, здій-
снюється в межах коштів, предбачених на утримання апарату Мінрегіону.

8. Для включення підприємств до реєстру та внесення змін до нього підпри-
ємства подають до Мінрегіону заяву, до якої додають документи, передбачені в 
абзацах другому -- сьомому частини другої статті 3 Закону.

Подані документи підписуються (засвідчуються) особою, уповноваженою ді-
яти від імені підприємства, та скріплюються печаткою підприємства (у разі на-
явності). 

9. Мінрегіон може відмовити підприємству у включенні до реєстру з під-
став, визначених абзацами дванадцятим — чотирнадцятим частини другої стат-
ті 3 Закону. 

10. Виключення підприємства з реєстру здійснюється з підстав, визначених 
абзацами другим — четвертим частини третьої статті 3 Закону. 

Рішення про виключення підприємства з реєстру приймається керівником 
Мінрегіону або уповноваженою ним посадовою особою у десятиденний строк 
з дня надходження обґрунтованого звернення постачальника природного газу 
та/або електроенергії.

Підприємство вважається таким, що виключене з реєстру, з наступного дня 
після прийняття керівником Мінрегіону або уповноваженою ним посадовою 
особою рішення про виключення такого підприємства з реєстру та внесення 
відповідного запису до нього.

11. Інформаційна система реєстру є сукупністю даних і документів, що за-
безпечують формування та ведення реєстру. Зазначена система складається з:

реєстру;
підтвердних документів, що визначені частиною другою статті 3 Закону.
12. Реєстр ведеться у паперовій формі та на електронних носіях.
Усі записи в реєстрі виконуються українською мовою. 
13. Реєстр ведеться із забезпеченням збереження документів, що стали під-

ставою для його формування та внесення до нього змін, а також забезпечен-
ням можливості відновлення внесених до нього даних про підприємства. 

Дані, що містяться в реєстрі, зберігаються Мінрегіоном не менш як три роки 
з моменту припинення ведення реєстру.

14. У реєстрі зазначаються такі дані про підприємство:
повне найменування юридичної особи;
код згідно з ЄДРПОУ;
номер і дата внесення до реєстру даних про підприємство; 
основний вид діяльності (згідно з ліцензією); 
фактичне місцезнаходження підприємства;
прізвище, ім’я та по батькові особи, уповноваженої діяти від імені підприєм-

ства, із зазначенням посади і номерів телефонів;
реквізити ліцензій підприємства, що були чинними в період виникнення за-

боргованості за спожиті енергоносії, яка підлягає врегулюванню згідно із За-
коном;

підстава включення підприємства до реєстру (дата видання та номер нака-
зу Мінрегіону);

підстава і дата внесення змін до інформації про включене до реєстру підпри-
ємство (дата видання та номер наказу Мінрегіону);

підстава і дата виключення підприємства з реєстру (дата видання та номер 
наказу Мінрегіону);

обсяг кредиторської заборгованості, що підлягає врегулюванню згідно із За-
коном;

обсяг не відшкодованої станом на 1 січня 2016 р. заборгованості з різниці 
в тарифах, підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узго-
дження заборгованості з різниці в тарифах;

обсяг нарахувань із сплати неустойки (штрафу, пені), інших штрафних, фі-
нансових санкцій, а також інфляційних нарахувань і процентів річних, що підля-
гають стягненню на підставі рішення суду, на заборгованість за спожитий при-
родний газ, електричну енергію, теплову енергію, централізоване водопоста-
чання і водовідведення, що утворилася в період до 1 липня 2016 року.

15. Типове положення про територіальні комісії з питань узгодження забор-
гованості з різниці в тарифах затверджується Мінрегіоном.

16. Інформація про включені до реєстру підприємства надається користува-
чам реєстру у письмовій формі в строк, що становить не більш як десять робо-
чих днів після надходження до Мінрегіону відповідного запиту.

17. Реєстр є відкритим для всіх його користувачів.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 25 січня 2017 р. № 56-р 
Київ

Про передачу об’єктів інженерної 
інфраструктури водопровідно-

каналізаційного господарства у власність 
територіальної громади м. Енергодара

Передати об’єкти інженерної інфраструктури водопровідно-каналізацій-
ного господарства по вул. Промисловій, 150, у м. Енергодарі (Запорізька об-
ласть), що розміщені на земельній ділянці загальною площею 23,514 гектара 
(кадастровий номер 2312500000:08:035:0011), за переліком згідно з додатком 
у власність територіальної громади м. Енергодара.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 25 січня 2017 р. № 56-р

ПЕРЕЛІК 
об’єктів інженерної інфраструктури водопровідно-каналізаційного  
господарства, що передаються у власність територіальної громади  

м. Енергодара
Найменування Інвентарний номер

Об’єднані очисні споруди, хлораторна 4114
Об’єднані очисні споруди, зовнішнє  
електропостачання хлораторної

116781

Об’єднані очисні споруди, внутрішні мережі  
електропостачання хлораторної

116780

Об’єднані очисні споруди, контрольно- 
вимірювальні прилади і автоматика блока  
управління хлораторної

207983

Об’єднані очисні споруди,  
бак нейтралізуючого розчину

31063

Об’єднані очисні споруди, насос Х80-50-160л 207980
Об’єднані очисні споруди, насос Х80-50-160л 207981
Об’єднані очисні споруди, електропривід НВ-19 207982
Об’єднані очисні споруди, кран мостовий елек-
тричний однобалочний підвісний КМЕОП

207979

Об’єднані очисні споруди, електродвигун 4АЗМА 30912
Об’єднані очисні споруди, електродвигун 4АЗМА 30913
Об’єднані очисні споруди, електродвигун 4АЗМА 30914

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 лютого 2017 р. № 118-р 
Київ

Про подання на ратифікацію  
Верховною Радою України 

Рамкового договору між Урядом України  
та Урядом Угорщини про надання кредиту  

на умовах пов’язаної допомоги
Подати на ратифікацію Верховною Радою України Рамковий договір між 

Урядом України та Урядом Угорщини про надання кредиту на умовах пов’язаної 
допомоги, вчинений 24 листопада 2016 р. у м. Будапешті.

Прем’єр-міністр України В.ГРОЙСМАН
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Ямпільський районний суд Сумської області викликає Крисанову Інну Сергіївну, 24.02.1984 р.н., зареє-
стровану за адресою: с. Свеса Ямпільського району Сумської області, вул. Комарова, буд. 4, кв. 35 в судо-
ве засідання як відповідачку, по цивільній справі № 590/74/17, за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 15 березня 2017 року о 09 годині 00 хвилин в приміщенні Ямпільсько-
го районного суду Сумської області, що знаходиться за адресою: б-р. Ювілейний, 8/2, смт Ямпіль Сум-
ської області.

У разі неявки відповідачки в судове засідання без поважних причин, справа буде розглянута у її відсут-
ність.      Суддя Я.П. Бондарчук

Ямпільський районний суд Сумської області викликає Щир Сергія Володимировича, 20.01.1987 р.н., за-
реєстрованого за адресою: с. Усок Ямпільського району Сумської області, вул. Радянська, буд. 56 в судо-
ве засідання як відповідача, по цивільній справі № 590/136/17, за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 15 березня 2017 року о 10 годині 00 хвилин в приміщенні Ямпільсько-
го районного суду Сумської області, що знаходиться за адресою: б-р. Ювілейний, 8/2, смт Ямпіль Сум-
ської області.

У разі неявки відповідача в судове засідання без поважних причин, справа буде розглянута у його від-
сутність.      Суддя Я.П. Бондарчук

Довіреність бланк НВХ 923397 на ім’я 

Баклагіної Владлени Юріївни по реєстру 

№ 5-943 вважати скасованою згідно Ви-

тягу з Єдиного реєстру довіреностей  

№ 33259616 від 20.02.2017 р.

Рівненський міський суд викликає ТзОВ «С.І.С.» як відповідача по справі за позовом Богда-
нець Людмили Василівни до Товариства з обмеженою відповідальністю «С.І.С.» про відшкодуван-
ня збитків та моральної шкоди, у судове засідання, яке відбудеться 23 березня 2017 року о 16 год. 
00 хв. в приміщенні Рівненського міського суду за адресою: м. Рівне, вул. Шкільна, 1.

Останнє відоме місце знаходження відповідача – ТзОВ « С.І.С»: м. Київ, вул. Академіка Філатова, 
буд. 10-а, оф. 3/30. У разі неявки до суду у вказаний час та неповідомлення про поважність причин 
неявки відповідача вказана справа буде вирішена на підставі наявних у ній даних чи доказів з по-
становленням заочного рішення.

Суддя М.А. Бердій

В провадженні Київського районного суду м. Одеси знаходиться цивільна справа за 
позовом за позовною заявою Зеркевич Надії Вікторівни до Лаврової Інни Ігорівни про 
визнання особи такою яка втратила право користування житловою площею, у зв’язку з 
чим повідомляємо як відповідачку Лаврову Інну Ігорівну про те, що наступне судове за-
сідання відбудеться 17 березня 2017 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Київського ра-
йонного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3б, каб. 215.

Суддя О.М. Куриленко

Відповідач Крамський Олексій Микола-
йович викликається в Вінницький міський 
суд Вінницької області (м. Вінниця, вул. Гру-
шевського, 17, зал № 18) на судовий розгляд 
10.03.2017 р. о 09 год. та 20.03.2017 р. о 09 год. 
15 хв. у справі за позовом Крамської Н.П. про 
позбавлення батьківських прав.

Суддя О.П. Король

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області викликає 
Мордич Олександра Анатолійовича (останнє відоме місце проживання: м. Кре-
менчук, вул. Червона Гірка, б. 14) як відповідача в судове засідання по цивільній 
справі за позовом Акіменка Вадима Петровича до Рибальченко Олени Вікторів-
ни, Мордич Олександра Анатолійовича про стягнення боргу за договором позики.

Судове засідання відбудеться 07 березня 2017 року о 13 годині 00 хвилин у 
приміщенні суду за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5, в малій залі 
судового засідання. Явка до суду відповідача є обов’язковою. В разі неявки, спра-
ву буде розглянуто за вашої відсутності. Відповідач зобов’язаний повідомити суд 
про причини неявки в судове засідання.

Суддя Андрієць Д.Д.

Вишгородський районний суд Київської області повідомляє, що Не-
рянова Надія Лазарівна викликається в судове засідання як відповіда-
чка у цивільній справі за позовом ПАТ «Київобленерго» до Нерянової 
Надії Лазарівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 16 березня 2017 року о 09 годині 30 
хвилин, за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, кабінет № 17.

У разі неявки відповідачки без поважних причин справа буде розгля-
нута за її відсутності.

Суддя М.Б. Баличева

Іллічівський міський суд Одеської області викликає Керечашвілі Степана 
Давідовича, 29.06.1949 р.н., останнє відоме місце проживання: Одеська об-
ласть, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36, кв. 344 як відповідача в судове за-
сідання по справі № 501/2496/16-ц за позовом Моторного (транспортного) 
страхового бюро України до Керечашвілі Степана Давідовича про відшкоду-
вання шкоди, на 15.30 год. 09.03.2017 р. за адресою: м. Чорноморськ, вул. 
Праці, 10, каб. 5, зал судових засідань № 2.

Суд роз’яснює, що у разі неявки відповідача справа буде розглянута у йо-
го відсутності.

Суддя Т.В. Ледньова

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. 
Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає 
цивільну справу за позовом ТОВ «Порше Мобіліті» до Строкаченко Л.М. 
про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідачка у 
цивільній справі № 233/5770/16-ц Строкаченко Лариса Миколаївна, 04 
вересня 1967 р.н., зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Ма-
кіївка, вул. Черняховського, 3/86, викликається у судове засідання на 
08.30 год.06 березня 2017 року. Розгляд зазначеної цивільної справи 
відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду До-
нецької області (корп. № 2, каб. № 16).

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

Суддя Т.О. Мартишева

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костян-
тинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу № 
233/5651/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Кус В.І., ТОВ «Скорпіон», Серова 
М.Д. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі у справі Кус Василь Іванович, 03.01.1963 р.н., останнє відоме міс-
це реєстрації якого: м. Макіївка, Донецької області, вул. Табунова, буд. 33, кв. 33; 
ТОВ «Скорпіон», м. Донецьк, вул. Артема, буд. 160; Серов Михайло Дмитрович, 
20.11.1956 р.н., останнє відоме місце реєстрації якого: с. Калініно, вул. Тегеран-
ська, 100б; м. Дніпро, пр. Карла Маркса буд. 34, кв. 3, викликаються до суду на 09 
березня 2017 року о 08.10 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О.С. Малінов

Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адре-
сою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань № 40, 
06 березня 2017 року о 16.00 год. відбудеться розгляд кримінального 
провадження по обвинуваченню Жарка Сергія Олександровича, 19 січ-
ня 1982 року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається сторона обвинувачення: обвину-
вачений Жарко Сергій Олександрович та захисник Гавриленко Мико-
ла Кирилович.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості 
з’явитися до суду, просимо повідомити про причини неможливості при-
буття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Каленя-
ка Р.А., суддів Бойка В.М., Волошина С.В.

Деснянський районний суд м. Києва викликає 
обвинуваченого Єлісеєва Сергія Станіславовича, 
24.10.1961 р. н. (останнє відоме місце проживання: 
м. Севастополь АР Крим, вул. Тараса Шевченка, 17, 
кв. 15), у вчиненні злочинів, передбачених ст. 110, ч. 
1 ст.111, ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст.408, ч. 2 ст. 
28 і ч. 2 ст. 437 КК України у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 03 березня 2017 року о 14 
год. 30 хв. Явка до суду є обов’язковою. При собі не-
обхідно мати паспорт або документ, який посвідчує 
особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 
5-В, каб. 15, під головуванням судді Колегаєвої С. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідачку по спра-
ві № 409/3117/16-ц за позовом ПАТ АКБ «Індустріал-
банк» до Радько Ольги Петрівни про стягнення за-
боргованості за договором кредиту. 

Судове засідання відбудеться 17.03.2017 року о 
09.00 год. (резервна дата 24.03.2017 року о 09.00 
год.) у залі суду за адресою: Луганська область, смт 
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідачка Радько Ольга Петрівна, 
адреса: Луганська область, м. Луганськ, вул. Кому-
нальна, буд. 82в, кв. 60.

У випадку неявки відповідачки справу буде роз-
глянуто за її відсутності за наявними доказами.

Суддя Полєно B.C.

Вінницький міський суд Вінницької області викли-
кає Вівсика Леоніда Аркадійовича, 26.03.1971 року 
народження, адреса: Вінницька обл., Липовецький 
р-н, с. Вахнівка, вул. Пролетарська, 63; Вівсик Аллу 
Олександрівну, 24.08.1981 року народження, адре-
са: м. Вінниця, просп. Юності, 12, к. 5/11; Вівсика Ар-
кадія Івановича, 11.02.1952 року народження, адре-
са: м. Вінниця, вул. Шевченка, 56, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 10 березня 2017 року о 09 год. 
30 хв. за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, 
зал судових засідань № 37, суддя Сичук М.М., у ци-
вільній справі № 127/26830/16-ц за позовом Малець-
кого Сергія Леонідовича до Вівсика Леоніда Аркаді-
йовича, Вівсик Алли Олександрівни, Вівсика Аркадія 
Івановича про стягнення боргу за договором позики.

В разі неявки судове засідання відбудеться без ва-
шої присутності.

Новотроїцький районний суд Херсонської облас-
ті викликає Святецьку (Безсоновську) Олену Вікто-
рівну, 04.09.1986 року народження як відповідачку у 
справі за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Святець-
кої (Безсоновської) Олени Вікторівни про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання призначено на 09.00 годину 
10.03.2017 року та відбудеться в приміщенні Ново-
троїцького районного суду Херсонської області за 
адресою: вул. Соборна, 87, смт Новотроїцьке, Хер-
сонська область.

Головуючий суддя по справі Тимченко О.В.
У разі неявки відповідачки в судове засідання, 

справа буде розглядатися за її відсутності за наявни-
ми у справі доказами. Крім того, суд роз’яснює від-
повідачці її обов’язок повідомити про причини неяв-
ки в судове засідання.

Суддя О.В. Тимченко

В зв’язку із проведенням інвентаризації майна 
реорганізованого КСП «Кривошиїнське» при учас-
ті всіх зацікавлених осіб та співвласників майна для 
подальшого вирішення питань про виділення майна 
співвласників в натурі оголошує, що інвентиризація 
майна відбудеться 22 березня 2017 року, початок об 
11.00 год., збір за адресою: вул. Березнева, 63, с. Ца-
піївка Сквирського району Київської області в конто-
рі ТОВ «Цапіївська спілка селян». Запрошуємо всіх 
зацікавлених осіб, співвласників майна взяти участь 
в інвентаризації майна та підготувати заяви з зазна-
ченням майна, яке бажаєте виділити.

Адміністрація ТОВ «Цапіївська спілка селян» та ор-
ганізаційний комітет з співвласників майна.

Збаразький районний суд Тернопільської області по 
цивільній справі за позовом Цалин Степана Васильовича 
до Русак Оксани Василівни про стягнення заборгованос-
ті за договором позики, викликає в судове засідання Ру-
сак Оксану Василівну як відповідача, яка зареєстрована за 
адресою: с. Ст.Збараж, вул. Медобори, 17 Збаразького ра-
йону Тернопільської області, на 09 годину 13 березня 2017 
року.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Збаразького 
районного суду Тернопільської області за адресою: 47302, 
м. Збараж, вул. Грушевського, 13 Тернопільської області, 
суддя Левків А.І.

Збаразький районний суд Тернопільської області пропо-
нує Русак О.В. надати всі наявні у неї докази на заперечен-
ня позову.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розгляну-
та за відсутністю Русак О.В.

Про причину неявки Русак О.В. повинна повідомити суд.

Зарічний районний суд м. Суми відповідно до ч. 9 ст. 74 
ЦПК України викликає Чемоданова Володимира Миколайо-
вича, Чемоданову Галину Іванівну, Чемоданова Андрія Во-
лодимировича, Дуднік Людмилу Вікторівну, які в місті Суми 
не зареєстровані, Дуднік Валентину Андріївну, зареєстрова-
ну за адресою: м. Суми, вул. Прокоф’єва, 30/1, кв. 74, Пан-
ченка Володимира Панасовича, Панченко Лідію Іванівну, які 
зареєстровані за адресою: м. Суми, вул. Прокоф’єва, 30/1, 
кв. 83 як відповідачів у цивільній справі за позовом Ніколен-
ка Володимира Васильовича до Дуднік Валентини Андріївни, 
Дуднік Людмили Вікторівни, Чемоданова Володимира Мико-
лайовича, Чемоданової Галини Іванівни, Чемоданова Андрія 
Володимировича, Панченка Володимира Панасовича, Пан-
ченко Лідії Іванівни, про стягнення боргу та моральної шко-
ди, в судове засідання на 30 березня 2017 року на 15 годину 
за адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13, кабінет № 506, го-
ловуючий по справі суддя Кривцова Г.В.

До зазначеної дати відповідачу пропонується надати по-
яснення або заперечення на позов та докази на їх підтвер-
дження. У разі неявки відповідача справа буде розглядатися 
у його відсутність в заочному порядку.

Баданов Денис Володимирович, 02.12.1990 року наро-
дження, останнє місце проживання чи мешкання: Дніпро-
петровська область, м. Кам’янське, вул. Біломорська, буд. 
2, викликається у відкрите судове засідання як відповідач 
на 09:00 годину 16 березня 2017 року у цивільній справі за 
позовом Баданової Аліни Русланівни до Баданова Дениса 
Володимировича про розірвання шлюбу.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеть-
ся під головуванням судді Решетник Т.О. в приміщенні Дні-
провського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпро-
петровської області, за адресою: м. Кам’янське, вул. Три-
тузна, 166, 1 поверх, каб. №1.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікуван-
ня оголошення в пресі відповідач Баданов Денис Володи-
мирович вважається повідомленим про час та місце роз-
гляду справи.

У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто за йо-
го відсутності.

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ «ВБР» Тернопільський міськрайонний суд м. Тернополя викликає обвинуваче-
ного Замуруєва Віталія Валентиновича, 11.01.1975 року народження (остан-
ні відомі місця проживання: м. Алчевськ, вул. Переяславська, 44, Луганська 
область та м. Алчевськ, вул. Коцюбинського, 6/65) у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 КК України у 
судове засідання, яке відбудеться 03 березня 2017 року о 14 год. 30 хв. Яв-
ка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який 
посвідчує особу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Терно-
піль, вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі, під головуванням 
судді Воробель Н.П.).

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

Суддя Н.П. Воробель

Новозаводський районний суд м. Чернігова повідомляє, що розгляд цивіль-
ної справи за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк 
«ПриватБанк» до Решетнікова Миколи Ігоровича про стягнення боргу за кре-
дитним договором відкладено до 23 березня 2017 року до 08 год. 30 хв.

Справа буде слухатись в приміщенні суду за адресою: м. Чернігів, вул. 
Мстиславська, 17 під головуванням судді Маслюк Н.В. (каб.4). Для участі у 
справі як відповідач викликається Решетніков Микола Ігорович (останнє ві-
доме місце проживання: м. Чернігів, вул. І. Мазепи, буд. 68а, кв. 28/1).

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголошення про виклик, 
відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи, то-
му у випадку відсутності відомостей про причини неявки відповідача, пові-
домленого належним чином або причину буде визнано судом неповажною – 
суд вирішить справу на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Н.В. Маслюк

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85104, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломо-
носова, 157) розглядає цивільну справу за позовом Міх 
Марії Сергіївни до Толмачова Руслана Олеговича про 
розірвання шлюбу. Відповідач у справі Толмачов Руслан 
Олегович, 13.10.1991 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Челюс-
кінців, 16, викликається до суду на 3 березня 2017 року 
об 11 годині 40 хвилин, каб. № 14, для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідачеві пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дач повинен повідомити суд про причини неявки, інак-
ше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О.В. Бєлостоцька

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає Гаврилішина Олексія Володимировича, 
13.05.1976 року народження, зареєстрованого за адре-
сою: Запорізька область, м. Приморськ, вул. Морська, 
буд. 62, кв. 14, який проживає за адресою: Луганська об-
ласть, м. Красний Луч, вул. Вінницька, буд. 20, для роз-
гляду кримінального провадження № 1-кп/420/203/16, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
за № 22016080000000002 від 28.01.2016 року, віднос-
но Гаврилішина Олексія Володимировича за ознака-
ми кримінального правопорушення, передбаченого ч. 
1 ст. 258-3 КК України, що відбудеться 06.03.2017 року 
о 10.30 год. в приміщенні Білокуракинського районного 
суду за адресою: 92200, Луганська область, смт Білоку-
ракине, пл. Шевченка, 2, тел. 2-27-92.

Суддя Полєно В.С.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-

ласті – судді Осіпенко Л.М. знаходиться спеціальне криміналь-
не провадження № 426/7282/16-к стосовно Ципкалова Геннадія 
Миколайовича, 21.06.1973 року народження, обвинуваченого у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачений Ципкалов Г.М. зареєстрований за адре-
сою: Луганська область, Краснодонський район, селище Хрящу-
вате, вул. Південна, 11.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Ципкалова Геннадія 
Миколайовича у підготовче судове засідання, яке відбудеться 06 
березня 2017 року о 10.00 год. в залі Сватівського районного су-
ду Луганської області, що розташований за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чого судді Осіпенко Л.М., суддів Юрченко C.O., Река А.С.

Троїцький районний суд Луганської об-
ласті викликає як відповідача в судове за-
сідання Іванова Сергія Олександровича у 
цивільній справі № 433/93/17 за позовом 
Іванової Ірини Сергіївни до Іванова Сергія 
Олександровича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 06 берез-
ня 2017 року о 14.00 годині в приміщен-
ні Троїцького районного суду Луганської 
області за адресою: вул. 1-го Травня, 5-а, 
смт Троїцьке Луганської області.

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

Суддя Крівоклякіна Н.В.

Номер лота: Q80217b3
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитними договора-

ми та договорами забезпечення виконання 
зобов’язань

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

17.03.2017 р.

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://torgi.fg.gov.ua:80/124862
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оголошення

Хмельницький міськрайонний суд повідомляє, що 

слухання справи №686/2525/17 за позовом КС «Лєп-

та» до Педенко А. О., Боваровської О. В. про стягнен-

ня заборгованості відбудеться 20 березня 2017 ро-

ку о 12 год. 00 хв. у приміщенні Хмельницького місь-

крайонного суду по вул. Кам’янецька, 117, каб. 1.

Явка Педенко Алли Олександрівни в судове засі-

дання обов’язкова.

Суддя О. Л. Заворотна

Новоайдарський районний суд повідомляє, що 
20.02.2017 р. постановлено заочне рішення по справі 
№419/81/17-ц, провадження №2/419/177/2017 за по-
зовом Стрижаченко Світлани Миколаївни, Акименка 
Андрія Олександровича до Стрижаченка Олександра 
Васильовича про виселення особи з житлового при-
міщення без надання іншого житла, яким позов за-
доволено у повному обсязі.

Заочне рішення можливо переглянути судом, що 
його ухвалив за поданою протягом 10 днів з дня опу-
блікування оголошення, письмовою заявою відпові-
дача. У разі відсутності такої заяви, після закінчен-
ня вказаного строку, рішення набирає законної сили.

Суддя О. М. Іванова

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивіль-
ну справу за позовом Публічного акціонерного товариства 
«ПРАВЕКС БАНК» до Гулькіна Валерія Федоровича, Гулькі-
ної Надії Степанівни про стягнення заборгованості боргу за 
кредитним договором, які зареєстровані за адресою: м. Ма-
кіївка, вул. Данілова, буд. 26, кв. 40, викликаються на 3 бе-
резня 2017 року о 09.30 годині до суду, каб. №23, для участі 
у розгляді справи по суті (№ 2/234/1308/17).

Відповідачам пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі пови-
нні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута у їхню відсутність.

Суддя Переверзева Л. І.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Лінник Іва-
на Миколайовича, Лінник Ірину Олександрівну, як 
відповідачів в судове засідання по цивільній справі  
№ 426/12290/16-ц за позовною заявою КС «Капітал» 
до Лінник Івана Миколайовича, Лінник Ірини Олек-
сандрівни про стягнення боргу за кредитним дого-
вором, що відбудеться 10 березня 2017 року о 10-
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

В провадженні Бориспільського міськрайонного 
суду перебуває цивільна справа №359/8126/16-ц за 
позовом Григорова Ігоря Вікторовича до Фон Горден 
Марії Ігорівни, третя особа, яка не заявляє самостій-
них вимог на стороні відповідача — Кузіна Надія Сте-
панівна, про витребування майна з чужого незакон-
ного володіння.

У зв’язку з цим суд викликає відповідача Фон Гор-
ден Марію Ігорівну в судове засідання.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 16 
годині 30 хвилин 10 березня 2017 року за адресою: 
м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. №7.

Суддя Борець Є. О.

Згідно протоколу № 8 Позачергових Загальних 
зборів учасників ТОВ «Дезерт Ігл» від 20.02.2017 р. 
прийнято рішення щодо припинення Товариства  
з обмеженою відповідальністю «Дезерт Ігл» (08132, 
м. Вишневе, вул. Київська, буд. 8, код ЄДРПОУ 
39738301) шляхом його ліквідації у добровільному 
порядку. Головою ліквідаційної комісії призначено 
Гобелецьку Роксолану Богданівну. Заяви кредиторів 
приймаються протягом двох місяців від дня публіка-
ції даного оголошення.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської 
області (суддя Врона А. О.) викликає в судове засідання від-
повідачів: Герасимова Ігоря Євгеновича, Герасимова Євгена 
Олександровича у справі за позовом Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Порше Мобіліті» про звернення стяг-
нення на предмет застави, стягнення штрафу.

Останнє місце проживання відповідачів: вул. Денисенка, 
3/10, м. Донецьк, Дніпропетровська область.

Судове засідання призначене на 22 березня 2017 р.  
о 09.30 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, 
каб. 309.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справа, згід-
но з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за їхньою 
відсутністю.

Машаєв Станіслав Миколайович викликається в 
судове засідання до Пологівського районного суду 
Запорізької області як відповідач по цивільній спра-
ві №324/2192/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» 
до Машаєва Станіслава Миколайовича про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором, яке від-
будеться 21.03.2017 року о 08 год. 30 хв. у приміщен-
ні суду за адресою: вул. Єдності, 28, м. Пологи Запо-
різької області.

Суддя Іванченко М. В.

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Ки-
їв, Вознесенський узвіз, 10Б, каб. 38) викликає Ра-
тая Володимира Анатолійовича на 12 год. 30 хв. 12 
червня 2017 року як відповідача у цивільній справі 
№ 760/3738/16-ц 2-1411/17 за позовом Товариства з 
обмеженою відповідальністю «НОРИНЦІВСЬКЕ» до 
Ратая Володимира Анатолійовича про стягнення ко-
штів.

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

Суддя В. В. Українець

Харківський районний суд Харківської області ви-
кликає Д’якова Сергія Вікторовича як відповідача в 
судове засідання по справі за позовом Публічного 
акціонерного товариства комерційний банк «ПРИ-
ВАТБАНК» до Д’якова Сергія Вікторовича про стяг-
нення заборгованості, яке відбудеться 14.03.2017 
року о 09.00 год. у приміщенні Харківського район-
ного суду Харківської області, каб. 16 (смт Покоти-
лівка, вул. Сковороди, 18).

Явка обов’язкова, при неявці відповідача справа 
буде розглянута за його відсутності.

Суддя Я. А. Шинкарчук

Корольовський районний суд м Житомира викли-
кає Жиленок Геннадія Васильовича останнє відоме 
місце проживання: м. Житомир, як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі (№ 296/9940/16-ц) 
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Жиленок Генна-
дія Васильовича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться о 10 год. 00 хв. 16 бе-
резня 2017 року у приміщенні Корольовського ра-
йоннного суду м. Житомира за адресою: м. Жито-
мир, майдан Соборний, 1, каб. 208.

Суддя Адамович О. Й.

В провадженні судді Бердянського міськрайонно-
го суду Черткової Н.І. знаходиться цивільна справа  
№ 310/170/17 за позовом Публічного акціонерного 
товариства КБ «ПриватБанк» до Ставицького Олек-
сандра Сергійовича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 14.03.2017 року о 
10.00 годині в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, 64, каб. 502, суддя Черт-
кова Н. І., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідача Ставицького Олек-
сандра Сергійовича.

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

Обoлонський районний суд м. Києва викликає 
Кряжева Сергія Сергійовича, як відповідача по ци-
вільній справі № 2/756/1828/17 за позовом Кряжевої 
Галини Миколаївни до Кряжева Сергія Сергійовича 
про розірвання шлюбу, у судове засідання на 27 бе-
резня 2017 р. о 12.30 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 27, 
суддя Луценко О. М.

У разі неявки та неповідомлення суду про причи-
ни неявки в судове засідання, справа буде розгляну-
та за вашої відсутності за наявними у справі доказа-
ми відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як відповідача в судове засідання з роз-
гляду цивільної справи за позовом Публічного акці-
онерного товариства комерційного банку «Приват-
банк» м. Дніпро до Неронова Костянтина Валентино-
вича, яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби 
Народів, 19, 22 березня 2017 року о 16.00 год. Спра-
ва №428/822/17. У разі неявки на вказане судове за-
сідання суд розглядатиме справу без вашої участі на 
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Д. Б. Баронін

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської облас-
ті (суддя Врона А. О.) викликає в судове засідання відповідачів: 
Брагіну Марину Анатоліївну та Брагіна Дмитра Анатолійовича в 
справі за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та гарантія» 
про звернення стягнення на нерухоме манно.

Останнє місце проживання Брагіної Марини Анатоліївни: 
пров. Лепешинського, буд. 7, кв. 2, м. Донецьк.

Останнє місце проживання Брагіна Дмитра Анатолійовича: 
пров. Лепешинського, буд. 7, кв. 2, м. Донецьк.

Судове засідання призначене на 22 березня 2017 року о 09.00 
годині за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 309.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справа, згідно 
з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за їхньою від-
сутністю.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
повідомляє, що 20 січня 2017 року ухвалені заочні 
рішення за позовами Публічного акціонерного това-
риства «Державний ощадний банк України» в особі 
Луганського обласного управління AT «Ощадбанк» 
про стягнення заборгованості за кредитними дого-
ворами:

• по цивільній справі №428/8411/16-ц до Мананко-
ва Вячеслава Миколайовича, Мананкової Наталії Ва-
леріївни;

• по цивільній справі №428/6242/16-ц до Вергелес 
Світлани Іванівни, Литвинова Андрія Анатолійовича.

Суддя І. О. Юзефович

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

ПОВІДОМЛЕННЯ СТРАХУВАЛЬНИКАМ ПРО РЕОРГАНІЗАЦІЮ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА»

Цим ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» — учасник 
нижчезазначеної реорганізації, повідомляє, що:

• позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХО-
ВА КОМПАНІЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА», далі – «Страховик, що реорганізовується» або «Товариство» (Про-
токол Загальних зборів № 48 від 10.02.2017 року) було ухвалено рішення про припинення (реорганізацію) 
Товариства шляхом приєднання до ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
«ТАС»;

• позачерговими Загальними зборами  акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХО-
ВА КОМПАНIЯ «ТАС», далі також – «Страховик-правонаступник» (Протокол Загальних зборів від 10.02.2017 
року) було прийнято рішення про приєднання ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» до ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
«ТАС».

У зв’язку з цим Страховик, що реорганізовується припиняється шляхом приєднання до Страховика-пра-
вонаступника,

Шлях реорганізації — приєднання.
Страховик, що реорганізовується — ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕЙ-

ГОН ЛАЙФ УКРАЇНА», місцезнаходження за адресою: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, 3-й під’їзд, код за 
ЄДРПОУ: 32310874, код за Єдиним державним реєстром страховиків (перестраховиків) України 11100913;

Страховик-правонаступник — ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ТАС», міс-
цезнаходження за адресою: 03062, м. Київ, пр-т. Перемоги, буд. 65, код за ЄДРПОУ: 30929821, код за Єди-
ним державним реєстром страховиків (перестраховиків) України 11100507.

В результаті здійснення зазначеної реорганізації шляхом приєднання до Страховика-правонаступника пе-
реходять у сукупності всі права та обов’язки за договорами страхування, укладеними Страховиком, що ре-
організовується. 

Оскільки Страховик-правонаступник зобов’язуються виконувати зобов’язання за всіма договорами стра-
хування, укладеними Страховиком, що реорганізовується, процес реорганізації шляхом припинення не по-
требує додаткового оформлення зі Страховиком-правонаступником відносин за укладеними договорами 
страхування. 

Просимо прийняти до уваги, що договори страхування є чинним та діють у відповідності до законодав-
ства України та Правил страхування ПРАТ «СК «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» у тій редакції, яка діяла на момент 
укладення Договору страхування. Всі зобов’язання будуть виконані суворо у відповідності до умов зазначе-
них Договору та Правил страхування. Строки дії та умови договору страхування можуть бути змінені лише 
за взаємною згодою сторін (Страхувальника і Страховика).

У разі, якщо Страхувальники не бажають отримувати послуг із страхування від Страховика-правонаступ-
ника, до моменту підписання Передавального акту Страхувальники мають право на припинення договорів 
страхування із  Страховиком, що реорганізовується, а після підписання Передавального акту — зі Страхо-
виком-правонаступником. Припинення договорів страхування здійснюється в порядку, установленому чин-
ним законодавством України.

В разі потреби з усіх питань Ви можете звертатися за телефоном гарячої лінії 0 800 500 525 (безкоштов-
но на території України), або із письмовим запитом за місцезнаходженням ПРАТ «СК «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРА-
ЇНА» за адресою 04070, м. Київ, вул. Iллiнська, 8, 3-й під’їзд. Строк звернення із письмовими запитами - не 
пізніше, ніж через 2 місяці після публікації даного повідомлення.

Завжди готові допомогти та відповісти на Ваші запитання!
Комісія з припинення 
ПРАТ «СК «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА»

Зарічний районний суд м. Суми відповідно до ч. 9 
ст. 74 ЦПК України викликає відповідача Ал-Саіді Алі 
Аббас Наджі, 16 жовтня 1987 р. н., по справі за по-
зовом Карпенко Тетяни Сергіївни до Ал-Саіді Алі Аб-
бас Наджі про розірвання шлюбу, в судове засідання 
на 06 квітня 2017 року на 09-00 годину за адресою:  
м. Суми, вул. Академічна, 13, кабінет № 506, голову-
ючий по справі суддя Кривцова Г. В.

До зазначеної дати відповідачу пропонується на-
дати пояснення або заперечення на позов та докази 
на їх підтвердження. У разі неявки відповідача спра-
ва буде розглядатися у його відсутність в заочному 
порядку.

Сухенко Денис Вікторович, 08 грудня 1987року на-
родження, уродженець міста Бровари Київської облас-
ті, остання відома адреса проживання: Київська область,  
м. Бровари, пров. Полярників, 41, викликається до Бро-
варського міськрайонного суду Київської області як від-
повідач по цивільній справі № 361/6743/2016-ц за позо-
вом публічного акціонерного товариства комерційний 
банк «ПриватБанк» до Сухенка Дениса Вікторовича про 
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судовий розгляд справи відбудеться 10 березня 2017 р. 
о 12 год. 40 хв. Явка до суду обов’язкова. Адреса суду; 
07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевського, 2, 
кабінет (зал с/з) № 217.

Суддя В. О. Василишин

Веселівський районний суд Запорізької області ви-
кликає Гілевич Сергія Стефановича в судове засідання 
по цивільній справі № 313/1643/16-ц за позовом Гіле-
вич Максима Сергійовича до Гілевич Сергія Стефанови-
ча про визнання особи такою, що втратила право корис-
тування житловим приміщенням, який зареєстрований 
за адресою: 72241, Запорізька обл., Веселівський р-н,  
с. Веселе, пров. Молодіжний, б. 4. Судове засідання від-
будеться 28 квітня 2017 року о 14 год. 30 хв. в приміщен-
ні Веселівського районного суду Запорізької області за 
адресою: Запорізька область, Веселівський район, смт 
Веселе, вул. Центральна, буд. 135. У разі неявки відпові-
дача, справа буде розглянута без Вашої участі.

Суддя О. М. Потапова

Щенсневич Анатолій Анатолійович, останнє відоме 
місцезнаходження якого — вул. Івана Мазепи, буд. 21, 
с. Немиринці Городоцького району Хмельницької облас-
ті, викликається до Городоцького районного суду Хмель-
ницької області (Хмельницька область, м. Городок, вул. 
Шевченка, 48) як відповідач на 13 год. 30 хв. 22 берез-
ня 2017 року по цивільній справі за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Акцент-Банк» до Щенсневича 
Анатолія Анатолійовича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором.

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

Суддя Сакенов Ю. К.

Тиврівський районний суд викликає в судове засідан-
ня як відповідача Тюфанову Галину, останнє відоме міс-
це проживання: м. Гнівань, вул. Терешкової, 23/69, по 
справі №145/1928/16-ц за позовом Ховхалюка Олексан-
дра Ігоровича, яке відбудеться 17.03.2017 р. о 09-00 год. 
в приміщенні Тиврівського районного суду Вінницької 
області за адресою: вул. Шевченка, 3, смт Тиврів Тиврів-
ського району Вінницької області, 23300. 

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази.

У разі неприбуття відповідач повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справу буде розглянуто у 
його відсутності, на підставі наявних у справі доказів.

Судан А. Г. Мазурчак

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті повідомляє, що 09.09.2015 року було винесено до-
даткове рішення по цивільній справі № 409/1225/16-ц 
за заявою Ткаченко Тетяни Сергіївни про винесен-
ня додаткового рішення по цивільній справі про від-
новлення втраченого судового провадження по ци-
вільній справі № 434/1209/14-ц за позовом Ткаченка 
Дмитра Олександровича до Ткаченко Тетяни Сергіїв-
ни про розірвання шлюбу, яким відновлено повністю 
втрачене судове провадження.

Суддя Максименко О. Ю. 

Біловодський районний суд Луганської облас-
ті викликає відповідача у справі №408/7301/16-ц 
(2/408/1675/16-ц) за позовом Глушець Мар’яни 
Олександрівни до Глушець Євгена Віталійовича 
(18.01.1983 р.н., м. Маріуполь, Донецька область) 
про розірвання шлюбу та стягнення аліментів на не-
повнолітню дитину.

Судове засідання відбудеться о 10 годині 00 хви-
лин 14 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

Октябрський районний суд м. Полтави викликає Квятков-
ського Євгенія Анатолійовича (останнє відоме місце про-
живання: м. Полтава, пров. Ветеринарний, 6) як відповіда-
ча в судове засідання по цивільній справі №554/35/17 прова-
дження 2/554/124/2017 за позовом Публічного акціонерного 
товариства «Радикал Банк» до Квятковського Євгенія Анато-
лійовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться об 11 год. 00 хв. 17.03.2017 
року в приміщенні суду за адресою: вул. Навроцького, 5,  
м. Полтава.

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

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини не-
явки в судове засідання.

Суддя Т. О. Січиокно
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 1 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0  +5 +10  +15 Черкаська 0  +5 +10  +15
Житомирська 0  +5 +10  +15 Кіровоградська 0  +5 +10  +15
Чернігівська 0  +5 +10  +15 Полтавська -2  +3 +10  +15
Сумська -2  +3 +7  +12 Дніпропетровська 0  +5 +10  +15
Закарпатська 0  +5 +6  +11 Одеська 0  +5 +8  +13
Рівненська +3  +8 +7  +12 Миколаївська 0  +5 +10  +15
Львівська +3  +8 +6  +11 Херсонська 0  +5 +10  +15
Івано-Франківська +3  +8 +10  +15 Запорізька 0  +5 +8  +13
Волинська +3  +8 +6  +11 Харківська -2  +3 +7  +12
Хмельницька +3  +8 +10  +15 Донецька -2  +3 +8  +13
Чернівецька +3  +8 +10  +15 Луганська -2  +3 +7  +12
Тернопільська +3  +8 +10  +15 Крим 0  +5 +15  +20
Вінницька 0  +5 +10  +15 Київ +2  +4 +12  +14
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Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Як приємно після зимових 
холодів відчути щедре 

тепло березневого сонечка, 
ласкавий подих південно-
го вітру. На газонах ще поде-
куди лежить снігове покри-
вало, та  це вже ненадовго. 
На Стрітення (15 лютого) був 
теплий сонячний день. От-
же, за народною прикметою,  
весна буде ранньою. Помітні 
ознаки її наближення демон-
струє сама природа: на кле-
нах і осиках зарум’янилася 
зав’язь, зацвіла лісова ліщи-
на, набубнявіли бруньки на 
бузку, верболіз вкрився срі-
блястими котиками.  Спосте-
рігаючи все це, як не прига-
дати народне прислів’я: «Бог 
Ярило бере зиму на вила». 

Однак погода впродовж 
першого весняного місяця 
часто буває мінливою. Не-
даремно старі люди кажуть: 
«У березні вдень плющить, а 
вночі тріщить». Що так і буде, 
прогнозують синоптики-на-
уковці. Мокрий сніг з дощем, 
нічні приморозки псувати-
муть нам весняний настрій 
до кінця місяця. А ми тради-
ційно звернемося до народ-
них прикмет. Свої прогнози 
на весну та літо наші прадіди 
складали, спостерігаючи за 
станом погоди у такі дні релі-
гійних свят: Віднайдення го-
лови Іоанна Предтечі (9), Єв-
докії. Явдохи-Плющихи (14), 
Герасима Грачиного (17), Ко-
нона-Городника (18), Соро-
ки, Свято Сорока Святих (22), 
Теплого Олекси (30). 

Свято Іоанна Предтечі зна-
менне тим, що з цього дня по-
чинається масовий приліт 
птахів. Лишень з’являються 
на полях перші проталини, з 
небесної високості  вже ли-
нуть дзвінкі трелі жайво-
ронків. До пісень провісни-
ків весни незабаром дода-
ються трубні перегуки жу-
равлів, легіт гусей, гамір гра-
ків, що починають облашто-
вувати гнізда. О цій порі в лі-
сі можна почути стрілянину 
дятлів. Вибиваючи дзьобом 
гучний дріб на сухій гілці, во-
ни повідомляють суперників, 
що територія зайнята.  Якщо 
на Іоанна Предтечі день со-
нячний, а пташині каравани 
летять високо, весна буде те-
плою, а літо врожайним. 

На Євдокії старі люди не 
лише спостерігали за при-
кметами природи, а й про-
водили обрядові дійства. Зо-
крема готували з чистого сні-
гу талу воду і вмивали нею 
дітей, хворих — на здоров’я, 
на силу. Також напували нею 
худобу, птицю. Жінки цього 
дня замовляли пороги, щоб  
захистити помешкання від 
пересудів і лихого ока. На по-
розі стояти не можна — за-
стоїш добробут. Через поріг 

нічого не передавали — це 
роз’єднує людей. 

Якщо на Явдохи відлига, 
«кури води нап’ються», то на 
Юрія Весняного (6 травня) ві-
вці першої трави напасуть-
ся. Якщо день  буде з дощем 
і теплим вітром — до вологого 
літа, а якщо морозний, з пів-
нічним вітром — до холодно-
го літа.

На Герасима Грачиного га-
мірне чорне птаство друж-
но береться за спорудження 
гнізд. Селяться граки колоні-
ями до 20—30 сімейств. Існує 
повір’я, що той, хто народив-
ся цього дня, буде успішним 

господарем. Якщо ця людина 
підбере на землі грачине пе-
ро і носитиме його, цей оберіг 
захистить її від усякого лиха. 
Якщо граки завершать обла-
штування колонії протягом 
кількох днів,  весна буде ран-
ньою; якщо час будівництва 
гнізд розтягнеться до тижня 
— затяжною.

Конон-Городник вважа-
ється опікуном хліборобів, 
особливо дбає про господа-
рів з кіньми та волами. Тому 
власники цих домашніх тру-
дівників із цього дня збіль-
шували їм норми вівса та сі-
на, а самі збиралися до гурту, 

щоб обговорити плани на вес-
няну оранку та сівбу.  Жінки 
в цей час займалися ревізією 
насіння городини. У закри-
тих парниках закладали роз-
саду капусти і помідорів. Со-
нячний день на Конона — лі-
то буде засушливим, та гарно 
вродять  зернові.

За давнім повір’ям, на Со-
роки з вирію до рідних місць 
повертаються сорок видів 
пернатих. Білобока птаха-
іменинниця має покласти на 
своє гніздо сорок гілочок. За-
звичай господині печуть до 
свята медяники у вигляді 
пташок. Їх має бути не менш 
як сорок. Печивом обдаро-
вують дітей, родичів, сусідів. 
Якщо цього дня сонце доїдає 
залишки  снігового покриву, 
влітку будуть гарні сіножаті; 
якщо день видасться холод-
ним, вітряним — у травні ще 
можливі приморозки, а літо 
буде посушливим. 

На Теплого Олекси особли-
вих релігійних урочистостей 
не відбувається, але в госпо-
дарстві щось рубати, різати, 
палити не слід, «щоб не про-
гнівити весну». На водоймах і 
річках скресає крига. Рибал-
ки кажуть, що «на Олекси 
щука лід хвостом розбиває». 
Мисливці ж стверджують, 
що Теплий Олекса «виганяє 
ведмедя з барлоги». Цього 
дня в гарну погоду пасічники 
виставляють з омшаників на 
осоння вулики. Якщо бджоли 
зроблять перший дружний 
обліт, весняний і літній медо-
збори  будуть щедрими.

Теплий і сонячний Олек-
са — провісник ранньої вес-
ни та врожайного літа. Спо-
діватимемося на це. Адже 
весна не лише пробуджує  
природу, а й оновлює і від-
роджує все суще на землі. 
Пишу ці рядки, а за вікном 
ніжно вуркочуть голуби, ве-
село цвірінчать горобчики, 
а синичка раз по раз закли-
кає: «Покинь сани, бери віз!» 
Здрастуй,  весно красна!

Польські вчені — 
почесні доктори 
сумського вишу

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр» 

СПІВПРАЦЯ. У Сумському державному університеті відбу-
лося вручення дипломів «Почесний доктор СумДУ» Мареку 
Опєляку та Павлу Жуковському — відомим польським ученим 
із Люблінського технічного університету.

За словами ректора СумДУ Анатолія Васильєва, вклад поль-
ських колег у зміцнення співробітництва між двома вишами гід-
но поцінований високою університетською відзнакою. Адже, 
починаючи з 2009 року, коли було укладено угоду про співпра-
цю між українським та польським університетами, напрацьо-
вано потужний алгоритм діяльності, яка принесла відчутні ре-
зультати.

Так, доктор технічних наук професор завідувач кафедри хар-
чового машинобудування Люблінського вишу Марек Опєляк, 
який очолював виш з 2008-го по 2012 рік і стояв біля витоків 
співробітництва, ініціював навчання студентів факультету ЕлІТ 
за технологіями подвійних дипломів, проведення спільних між-
народних конференцій.

А професор Павло Жуковський, який завідує кафедрою 
електричних апаратів та техніки високих напруг, нині втілює цю 
ідею на практиці. В аспірантурі з двома науковими керівниками 
зараз навчаються троє колишніх студентів вишів.

У березні вдень плющить,  
а вночі тріщить
НАРОДНІ ПРИКМеТИ. Якщо на Теплого Олекси бджоли зроблять 
перший обліт, весняний і літній медозбори будуть щедрими

НАШ КАЛЕНДАР

1 березня — День «Нуль  дискримінації»
3 березня — Всесвітній день дикої природи
8 березня —  Міжнародний жіночий день
9 березня —  Народився Т.Г. Шевченко (1814—1861), 

український поет, художник, мислитель
11 березня — День землевпорядника
17 березня —  100 років з часу  початку Української рево-

люції та з дня утворення Української Цен-
тральної Ради (17.03.1917)

18 березня —  День працівників податкової та митної 
служби України

19 березня —  День працівників житлово-комунального 
господарства і побутового обслуговування 
населення

20 березня — Міжнародний день щастя
21 березня —  Міжнародний день лісів; Всесвітній день лю-

дей із синдромом Дауна;  Всесвітній день 
поезії; Міжнародний день Навруз; Міжна-
родний день боротьби за ліквідацію расової 
дискримінації

21—27 березня —  Тиждень солідарності з народами, які бо-
рються проти расизму та расової дискримі-
нації;  Всесвітній день водних ресурсів

23 березня — Всесвітній  метеорологічний день
24 березня —  Всесвітній день боротьби із захворюванням  

на туберкульоз; Міжнародний день права на 
встановлення істини щодо грубих порушень 
прав людини та гідності жертв

25 березня —  День Служби  безпеки України; Міжнарод-
ний день солідарності зі співробітниками, 
утримуваними під вартою і зниклими без-
вісти; Міжнародний день пам’яті жертв раб-
ства і трансатлантичної работоргівлі

26 березня — День Національної гвардії України
27 березня — Міжнародний день театру
30 березня —  Теплого Олекси

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,  
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає 
цивільну справу за позовом Стороженко М.О., від імені та в інтересах 
якої діє Стороженко Л.І., до Лапта P.O., третя особа  — Управління служб 
у справах дітей департаменту праці та соціальної політики Харківської 
міської ради, про позбавлення батьківських прав. Відповідач у цивільній 
справі № 233/5577/16-ц — Лапта Роман Олександрович, 09.03.1983 р.н., 
останнє відоме місце реєстрації: м. Дебальцеве, вул. Железнодорожня, 
буд. 114 а, кв. 3, викликається у судове засідання на 10-00 год. 03 бе-
резня 2017 р. Розгляд зазначеної цивільної справи відбудеться в примі-
щенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області (корп. 
№2, каб. №16).

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

Суддя Т.О. Мартишева

Пасічники незабаром зможуть пересвідчитися як перезимували їхні годувальниці
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