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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 15 березня 2017 року
USD 2690.4296   EUR 2860.1957      RUB 4.5636     /    AU 324089.15      AG 4573.73      PT 252093.25     PD 201782.22

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ
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ДОКУМЕНТИ

Наказ міністерств з питань тимчасово окупованих територій 
та внутрішньо переміщених осіб й економічного розвитку 
«Про затвердження Переліку товарів та продукції, дозволених 
для переміщення на тимчасово неконтрольовану територію та 
з тимчасово неконтрольованої території у районі проведення АТО»

ЦИФРА ДНЯ

США і надалі вірять 
у наші реформи 

ПІДТРИМКА. Угоди з американським урядом, спрямовані на
підтримку виконання завдань щодо сприяння стійкому економіч-
ному розвитку й поліпшенню прозорості процесів урядування в
Україні підписав перший віце-прем’єр-міністр — міністр економіч-
ного розвитку і торгівлі Степан Кубів. У документах ідеться про
збільшення обсягів міжнародної технічної допомоги від США на
загальну суму понад 54 мільйони доларів. Тож загальний обсяг
надходжень у межах цих угод перевищить 123 мільйони доларів.

«Цю допомогу спрямовано на ключові реформи: підвищення
фіскальної прозорості в енергетичному секторі, функціонування
незалежної та прозорої системи правосуддя; прозорість і підзвіт-
ність сфери державного управління та послуг; розвиток сільсько-
господарського виробництва», — цитує прес-служба
Мінекономрозвитку слова урядовця. А посол США в Україні Марі
Йованович вважає, що додаткова технічна підтримка допоможе
нашій країні здійснити важливі кроки до зміцнення добробуту, на
який вона заслуговує, а також свідчить  про партнерство між двома
країнами.

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:     «Тимчасова
повна зупинка 

транспортного 
сполучення з окупованою

територією діятиме, 
доки окупанти 

не повернуть 
під юрисдикцію України 

вкрадені українські 
виробництва».

Президент про відповідне рішення Ради 
національної безпеки і оборони 
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ПЕРШІ КРОКИ

Новостворена територіальна
громада з центром у Миропіллі
на Сумщині поступово
окреслює соціально-економічні
контури життєдіяльності

Як тобі працюється,
українко?

АКТУАЛЬНО. Чи дискримінують вітчизняні роботодавці
працівників за гендерним принципом, дослідили фахівці 
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9940 осіб
загинули на Донбасі від початку 

агресії РФ, за даними Моніторингової
місії ООН з прав людини в Україні

Будівельні чутки: житла більше ніж потрібно
НЕРУХОМІСТЬ. «УК» з’ясовував, що відбувається на первинному ринку нерухомості

Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»

Останнім часом у ЗМІ почали
з’являтися матеріали, в яких

автори та експерти однозначно
стверджують, що в Україні спо-

руджують більше житла, ніж ку-
пують, і начебто така ситуація за-
грожує появі нових покинутих на
різних етапах зведення будинків.

Щиро кажучи, така інформація
доволі дивна, адже навіщо компа-
ніям-забудовникам у такому разі

взагалі зводити житло, якого май-
же не купують?

Однією з основних причин тако-
го становища на ринку деякі фа-
хівці називають, приміром, те, що
свого часу влада дуже обмежила
виведення капіталу за кордон. На

думку таких аналітиків, це моти-
вувало бізнесменів, вкладати
кошти в Україні — у будівництво
всередині країни. І ось, як кажуть,
начебто навкладалися — далі 
нікуди. Деякі девелопери прогно-
зують, що різке зростання пропо-

зиції житла негативно вплине на
ринок первинної нерухомості. І
новобудовам, які зводять у мега-
полісах України, вже дово-
диться конкурувати з
об’єктами, які будують у
приміських зонах. 4
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Центральним районним судом м. Миколаїв у скла-
ді головуючого судді Чернієнка С.А., суддів: Алєйні-
кова В.О. та Мамаєвої О.В. здійснюється спеціальне 
судове провадження № 490/6729/16-к щодо обвину-
вального акта, складеного за результатами спеціаль-
ного досудового розслідування обставин криміналь-
ного провадження № 22015150000000049, за обви-
нуваченням Стельмаха Святослава Олександровича 
у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У підготовче судове засідання, яке відбудеться 
в приміщенні Центрального районного суду м. Ми-
колаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабрис-
тів, 41/12, каб. 9 (засоби зв’язку 0512-58-82-44) о 17 
год. 00 хв. 27 березня 2017 року, Стельмах Святос-
лав Олександрович, 18 вересня 1996 року народжен-
ня, громадянин України, останнє відоме місце про-
живання в Україні: м. Миколаїв, проспект Богоявлен-
ський (стара назва — Жовтневий), буд. 275, кв. 2.

Явка обвинуваченого обов’язкова. У разі наяв-
ності поважних причин, через які обвинувачений не 
може з’явитися у підготовче судове засідання, він 
зобов’язаний заздалегідь повідомити суд про не-
можливість з’явлення та про поважні причини неяв-
ки.

АБ «УКРГАЗБАНК» 

повідомляє про зміну власника наступного  

нерухомого майна:

1. Квартири №35 за адресою: м. Київ, вулиця 

Окіпної Раїси, будинок, 4-а;

2. Квартири №68 за адресою: м. Київ, вулиця 

Павлівська, будинок, 17.

З 12.11.2015 р. вищезгадане майно належить 

АБ «УКРГАЗБАНК» на підставі права власності.

Краматорський міський суд Донецької облас-

ті (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 

30.03.2017 р. о 14.00 год. розглядає кримінальну 

справу за обвинуваченням Лисенка Івана Костянти-

новича за ст. 110 ч. 2 КК України. Явка обвинуваче-

ного в судове засідання обов’язкова.

Суддя Літовка В.В.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає 
цивільну справу за позовом Будниченко Н.О. про надання 
дозволу на вивезення дитини за територію України до:

Відповідач: Будниченко Олег Володимирович, останнє 
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Крама-
торськ, вул. Гв. Кантемирівців, буд. 17, кв. 211, викликаєть-
ся 20 березня 2017 року о 09. год. 40 хв. до суду для участі 
у розгляді справи по суті. Відповідачу пропонується нада-
ти свої заперечення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідач повинен повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя Кузнецов Р.В.

Вінницький міський суд Вінницької області викли-
кає Проданюка Сергія Володимировича, адреса: м. 
Вінниця, вул. Нахімова, буд. 37, в судове засідання, 
яке відбудеться 20 березня 2017 року о 10 год. 00 
хв. за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, 
зал судових засідань № 37, суддя Сичук М.М., в ци-
вільній справі № 127/219/17-ц за позовом Публічно-
го акціонерного товариства «Кредобанк» до Прода-
нюка Сергія Володимировича про стягнення забор-
гованості.

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

Суддя Сичук М.М.

Каховський міськрайонний суд Херсонської області 
у зв’язку з розглядом цивільної справи № 658/32/17 за 
позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до Єгорової Інни Єв-
генівни про стягнення заборгованості викликає як від-
повідачку Єгорову Інну Євгенівну.

Судове засідання відбудеться 20 березня 2017 ро-
ку о 10.40 годині.

Адреса суду: 74800, Херсонська область, м. Кахов-
ка, вул. Мелітопольська, 172.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки у судо-
ве засідання відповідачки розгляд справи відбудеть-
ся за її відсутності.

Суддя І.Г. Батовріна

Хмельницький міськрайонний суд повідомляє Ка-

зімірова Януша Володимировича 09.11.1977 р.н. про 

те, що 20 березня 2017 року о 12 годині 00 хвилин 

буде слухатись справа за позовом ПАТ КБ «Приват-

банк» до Казімірова Януша Володимировича про 

стягнення заборгованості в приміщенні суду по ву-

лиці Кам’янецькій, 117, м. Хмельницького 1 поверх, 

кабінет № 12.

Суддя Н.М. Салоїд

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., 
пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу  
№ 233/5708/16-ц за позовною заявою Кучерової 
Олени Сергіївни до Філіппова Олега Морисовича про 
надання дозволу на виїзд дитини за кордон без зго-
ди та супроводу батька.

Відповідач у справі Філіппов Олег Морисович, 
18.09.1976 р.н., останнє відоме місце реєстрації яко-
го: м. Дебальцево, Донецької області, вул. Пушкіна, 
7/13, викликається до суду на 20 березня 2017 ро-
ку на 08-10 годину, каб. № 15, для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбут-
тя відповідач повинен повідомити суд про причи-
ни неявки, інакше справа буде розглянута за його 
відсутності. 

Суддя О.С.Малінов

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Ми-
ру, буд. 5) розглядає цивільну справу № 219/11314/16-
ц, 2/219/453/2017 за позовною заявою Публічного ак-
ціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-
БАНК» до Панченка Дмитра Володимировича, Панчен-
ко Світлани Миколаївни про стягнення заборгованості за 
кредитним договором.

Відповідачі по справі Панченко Дмитро Володимиро-
вич, Панченко Світлана Миколаївна (останнє відоме суду 
місце реєстрації за адресою: Донецька обл., Єнакіївський 
р-н, сел. Ольховатка, вул. Піонерська, буд. 18, кв. 6) ви-
кликаються 20 березня 2017 року на 09 годину 00 хвилин 
до суду, каб. 301, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповіда-
чі повинні повідомити суд про причину неявки, інакше 
справа буде розглянута за їх відсутності. 

Суддя Конопленко О.С.

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу № 219/11766/16-ц, 2/219/611/2017 
за позовною заявою Данильчук Інни Олегівни до Шолтиш 
В’ячеслава Анатолійовича, про позбавлення права користу-
вання житловим приміщенням.

Відповідач по справі Шолтиш В’ячеслав Анатолійович 
(останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька 
область, м. Єнакієве, вул. Саратовська, 7/16) та позивач по 
справі (останнє відоме місце реєстрації за адресою: Доне-
цька область, м. Єнакієве, вул. Саратовська, 7/16) виклика-
ються 20 березня 2017 року на 10 годину 00 хвилин до Ар-
темівського міськрайонного суду Донецької області за адре-
сою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 301, для участі в розгля-
ді справи по суті. Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідач повинен повідомити суд про причину неявки, інакше 
справа буде розглянута за його відсутності. У разі неприбут-
тя позивача по справі справа буде залишена без розгляду у 
відповідності до норм ЦПК України.

Суддя Брежнев О. А.

Олександрівський районний суд Донецької обл. ви-
кликає відповідачів за позовами ПАТ КБ Приватбанк, про 
стягнення заборгованості, у судові засідання, які відбу-
дуться:

Михайліченко Сергій Леонідович 17.03.2017 о 10:00 
(останнє відоме місце реєстрації: 84000, Донецька обл., 
смт Олександрівка, вул. Комсомольська буд. 15, кв. 1), 
справа № 240/125/17, суддя  Попович І. А.

Заросіло Артем Володимирович 27.03.2017 о 08:30 
(останнє відоме місце реєстрації: 84047, Донецька обл., 
Олександрівський р-н, с. Єлизоветівка, вул. Центральна, 
буд. 15), справа № 240/110/17, суддя  Попович І. А.

У разі неявки відповідача  у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справу буде розгляну-
то за його  відсутності за наявними доказами на підставі 
ст. 169 ЦПК України.

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

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну спра-
ву за позовом Ривоненко Олени Олександрівни до Даньши-
ної Юлії Михайлівни, третя особа: приватний нотаріус Кра-
маторського міського нотаріального округу Соловйова Світ-
лана Семенівна, про розірвання договору купівлі-продажу та 
визнання права власності.

Відповідач у справі Даньшина Юлія Михайлівна, що меш-
кає за адресою: м. Жданівка Донецької області, вул. Квар-
тал 22, буд. 20, кв.1, викликається на 13.00 годину 20 берез-
ня 2017 року до суду, каб. № 306, для участі у розгляді вка-
заної справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен 
повідомити суд про причини неявки. В разі неявки відповіда-
ча відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Суддя О. М. Павленко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 
за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Сагайдака Петра Валері-
йовича, Сагайдак Ірини Олександрівни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Відповідачі у справі Сагайдак Петро Валерійович, що 
мешкає за адресою: м. Єнакієве Донецької області, вул. Но-
ваторів, 33 та Сагайдак Ірина Олександрівна, що мешкає за 
адресою: м. Єнакієве Донецької області, вул. Волочаєвська, 
42, викликаються на 12.00 годину 20 березня 2017 року до 
суду, каб. № 306, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі пови-
нні повідомити суд про причини неявки. В разі неявки відпо-
відачів, відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде 
розглянута за його відсутності.

Суддя О. М. Павленко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розляпає цивільну справу 
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Попова Вадима Володими-
ровича, Попової Тетяни Вікторівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Відповідачі у справі  Попов Вадим Володимирович, Попо-
ва Тетяна Вікторівна, що мешкають за адресою: м. Єнакієве 
Донецької області, вул. Бессемерівська, 5, кв. 8, викликають-
ся на 12.30 годину 20 березня 2017 року до суду, каб. № 306, 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі пови-
нні повідомити суд про причини неявки. В разі неявки відпо-
відачів, відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде 
розглянута за їх відсутності.

Суддя О. М. Павленко

В провадженні Дзержинського міського суду До-
нецької області знаходиться кримінальне проваджен-
ня №42016050000000217 від 24.03.2016 року (єд. унік. 
№225/142/17, провадження №1-кп/225/187/2017) за обвину-
ваченням Пугач Марини Михайлівни, 24.01.1985 р. н., у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 2583 КК України.

Обвинувачена Пугач М. М. проживає за адресою: Доне-
цька обл.., м. Донецьк, вул.. Брюсова, 61, викликається в су-
дове засідання по справі, призначене на 20 березня 2017 ро-
ку о 10-30 год.

У випадку неприбуття, обвинувачена повинна повідомити 
суд про причини неявки. 

Відповідно до ст. ст. 137, 139 КПК України ухилення від 
явки на судовий виклик до суду (неприбуття на виклик без 
поважної причини більш як два рази) обвинуваченим є од-
нією з підстав для здійснення спеціального судового прова-
дження (за відсутності обвинуваченого).

Суддя Г. В. Ткач

АБ «УКРГАЗБАНК» 
повідомляє про зміну власника наступного нерухомого майна:

1. Квартири № 50 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Зін-
ченка, будинок 3;

2. Квартири № 256 за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Гагаріна, бу-
динок 33;

3. Квартири № 77 за адресою: м. Херсон, вул. Фонтанна, будинок 19, корп. 2;
4. Житлового будинку з надвірними будівлями та господарчими спорудами та 

земельної ділянки за адресою: м. Херсон, провулок Брюллова, будинок 8;
5. Нежитлового об’єкта з житловим будинком за адресою: Миколаївська обл., 

Жовтневий p., сщ. Коларівка, вулиця Дорожна, будинок 2;
6. Квартири № 59 за адресою: м. Київ, вулиця Старонаводницька, будинок 6. 

Вищезгадане майно належить АБ «УКРГАЗБАНК» на праві власності.

Повістка про виклик 
Підозрюваний Кашпоренко Олександр Олександрович, 07.11.1962 

р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 2975 КПК України, викли-
кається на 10 год. 00 хв. 20 березня 2017 року до старшого слідчого в 
ОВС слідчого відділу УСБУ в Сумській області Негреби Ю.М. у каб. 4 
за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 83 (тел. 0542-687-677) для 
вручення повідомлення про підозру, допиту як підозрюваного, надання 
доступу до матеріалів досудового розслідування, ознайомлення із ма-
теріалами кримінального провадження, отримання копії обвинувально-
го акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінально-
му провадженні № 22014200000000051 від 17.09.2014 року. Поважні 
причини неприбуття особи на виклик, передбачені у ст. 138 КПК Украї-
ни. Наслідки неприбуття на виклик, передбачені у ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ 
при здійсненні спеціального досудового  

розслідування
Підозрюваній Бубновій Тетяні Олександрівні, 16 травня 1972 року на-

родження, яка проживає за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, 
вул. Ювілейна, буд. № 34 кв.77, на підставі ст.ст.297-5, 133, 135 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися  20, 21 та 22 березня 2017 року, у пе-
ріод часу з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. до каб. №3 3-го відділення  
(з дислокацією в м. Краматорськ) слідчого відділу Управління СБ Укра-
їни в Донецькій області, до слідчого Соловйова В.В., за адресою: Доне-
цька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд.56-А,  для  
проведення слідчих дій за Вашою участю у кримінальному проваджен-
ні № 42014050390000074 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 
258-3 КК України.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка До-
нецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу № 233/21/17 за по-
зовною заявою ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» до Карпачова А.С. про стягнення забор-
гованості за спожиту електричну енергію.

Відповідач у справі: Карпачов Андрій Станіславович, 13 січня 1985 р.н., останнє відо-
ме місце проживання: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Леваневського, буд. 38, 
кв.9; викликається до суду на 08 год. 30 хв. 20 березня 2017 року (корп. № 2, каб. № 21), 
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О.В. Каліуш

Повістка про виклик 
Підозрюваний Калина Сергій Анатолійович, 03.08.1971 р.н., відповід-

но до вимог ст. ст. 133, 135, 290, 2975 КПК України, викликається на  
11 год. 00 хв. 20 березня 2017 року до слідчого в ОВС слідчого відділу 
УСБУ в Сумській області Красняк Вікторії Сергіївни у каб. №12 за адре-
сою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 83 (тел. 0542-687-448) для допиту 
як підозрюваного у кримінальному провадженні № 22016200000000031 
від 03.10.2016 року. Поважні причини неприбуття особи на виклик, пе-
редбачені у ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик, перед-
бачені у ст. 139 КПК України.

Повістка про виклик 
Підозрюваний Гнилицький Антон Валерійович, 12.02.1985 р.н., від-

повідно до вимог ст. ст. 133, 135, 2975 КПК України, викликаєть-
ся на 11 год. 00 хв. 20 березня 2017 року до слідчого в ОВС слідчо-
го відділу УСБУ в Сумській області Нечипоренка Дмитра Івановича, у 
каб. №14 за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 83 (тел. 0542-
687-569) для допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 22016200000000022 від 18.08.2016 року. Поважні причини неприбут-
тя особи на виклик, передбачені у ст. 138 КПК України. Наслідки непри-
буття на виклик, передбачені у ст. 139 КПК України.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул. Маяков-
ського, 21) розглядає цивільну справу за позовом Куцевалової Ніни Іллівни до Куцева-
лова Дмитра Юрійовича та Куцевалова Максима Юрійовича про визнання такими, що 
втратили право користування житловим приміщенням. Відповідачі у справі: Куцевалов 
Д.Ю., 1983 року народження, та Куцевалов М.Ю., 1988 року народження, зареєстрова-
ні за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 88-119, фактичне міс-
це проживання яких невідомо, викликаються на 20.03.2017 року о 08.50 годині до су-
ду, зал судових засідань № 11/3, для участі у розгляді справи по суті. Відповідачам про-
понується надати свої заперечення проти позову та докази. У випадку неприбуття, від-
повідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у 
їх відсутності.

Суддя Марченко Л.М.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Кра-
маторськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу  
№ 234/18330/16-ц (провадження № 2/234/854/17) за позовом Мазур-
кевич Юлії Павлівни до Мазуркевич Руслана Олександровича про ро-
зірвання шлюбу. Відповідач Мазуркевич Руслан Олександрович, 
08.10.1983 р.н., який проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Красно-
флотська, буд. 108-а, кв. 63, викликається на 20.03.2017 року о 09.00 
год. до суду, каб. № 23, для участі у розгляді справи по суті.

Суддя Ю.В. Фоміна

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2), розглядає у порядку спеціального судового провадження кримі-
нальне провадження за підозрою Морозова Павла Павловича, за ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, внесеного до ЄДРДР (42015050000000443). Адреса проживання Морозова П.П.: До-
нецька область, м. Горлівка, вул. Жукова, б. 18, кв. 35. Він викликається до приміщення 
Слов’янського міськрайонного суду на 20 березня 2017 року на 13 год. 00 хв.

Таким чином, згідно із вимогами ст. 323 КПК України, суд розміщує інформацію про 
виклик обвинуваченого Морозова П.П. у пресі, та роз’яснює, що з моменту опубліку-
вання повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери роз-
повсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя О.В. Ільяшевич

Куликівський районний суд Чернігівської обл. викликає відповідачів за по-
зовами ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судові засідан-
ня, які відбудуться:

Спутай Валерій Валерійович 20.03.2017 о 09:00 (останнє відоме місце реє-
страції: 16341, Чернігівська обл., Куликівський р-н, с. Вересоч, вул. Щорса, буд. 
11, справа № 737/91/17, суддя  Іванець С. В. У разі неявки відповідача  у при-
значений час або неповідомлення про причини неявки справу буде розгляну-
то за його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідачі по справах вважаються на-
лежним чином повідомленими про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Рокитнянський районний суд Київської обл. викликає відповідачів за позо-
вами ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судові засідання, які 
відбудуться:

Лихошва Віталій Iванович 17.03.2017 о 10:30 (останнє відоме місце реє-
страції: 09600, Київська обл., Рокитнянський р-н, смт Рокитне, вул. Ентузіастів, 
буд.5, кв. 8, справа № 375/252/17, суддя  Литвин О. В. У разі неявки відповідача  
у призначений час або неповідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідачі по справах вважаються на-
лежним чином повідомленими про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

В провадженні Кіцманського районного суду Чернівецької області (колегія суддів у 
складі головуючого судді Мінів О.І., суддів Мізюка В.М., Олексюк Т.І.) знаходиться спе-
ціальне судове провадження про обвинувачення Василькової Галини Вікторівни у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, 
ч. 2 ст. 200 КК України.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на 20 березня 2017 року об 11 годині 
00 хвилин. Попереджаємо Василькову Галину Вікторівну, 19.11.1956 року народження, 
зареєстровану за адресою: м. Кіцмань, вул. Незалежності, 22/8, Чернівецької області, 
що у випадку вашої неявки в судове засідання на вищевказане число, справу буде роз-
глянуто у вашій відсутності на підставі наявних доказів у матеріалах справи.

Головуючий суддя Мінів О.І.



16 березня 2017 року, четвер, № 50 www.ukurier.gov.ua 13

оголошення

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

Новопсковский районний суд Луганської області повідомляє  про те, 
що по цивільних справах за позовами ПАТ КБ «Приватбанк» до:

06.04.2015 р.
Волчанський Роман Володимирович, справа № 420/255/15-ц
20.04.2015 р.
Пустиннікова Людмила Миколаївна, справа № 420/144/15-ц
29.04.2015 р.
Гейман Ігор Миколайович, справа № 420/328/15-ц
22.05.2015 р.
Гусак Наталія Михайлівна, справа № 420/102/15-ц
02.06.2015 р.
Полуектова Ольга Михайлівна, справа № 420/623/15-ц
Щукина Юлія Григоріївна, справа № 420/621/15-ц
Жердєв Андрій Вікторович, справа № 420/650/15-ц
28.08.2015 р.
Рьова Микола Олександрович, справа № 420/855/15-ц
31.08.2015 р.
Кузовов Леонід Іванович, справа № 420/839/15-ц
10.09.2015 р.
Гавриленко Сергій Петрович, справа № 420/1592/15-ц
7.10.2015 р.
Шевцова Олена Михайлівна, справа № 420/1594/15-ц
30.11.2015 р.
Горбачова Ольга Михайлівна, справа № 420/2616/15-ц
14.12.2015 р.
Мiнуллiн Равiль Нагiммович, справа № 420/2682/15-ц
21.12.2015 р.
Коломієць Олександр Іванович, справа № 420/2768/15-ц

Суддя Д. С. Тарасов
18.05.2015 р.
Сергеєв Віктор Федорович, справа № 420/727/15-ц
Ушатов Олександр Володимирович, справа № 420/702/15-ц
20.05.2015 р.
Алекберов Фірдовсі Аділ огли, справа № 420/721/15-ц
Масленніков Євген Олександрович, справа № 420/657/15-ц
02.06.2015 р.
Жидкова Ольга Олександрівна, справа № 420/906/15-ц
Москальова Валентина Іванівна, справа № 420/928/15-ц
Лонгінов Сергій Анатолійович, справа № 420/963/15-ц
03.06.2015 р.
Бебешина Тетяна Іванівна, справа № 420/967/15-ц
19.06.2015 р.
Сушков Євген Юрійович, справа № 420/865/15-ц
21.07.2015 р.
Муртазіна Валентина Олександрівна, справа № 420/1572/15-ц
Горбачов Сергій Петрович, справа № 420/1602/15-ц
Болдарев Анатолій Вікторович, справа № 420/1549/15-ц
Макарова Тетяна Олександрівна, справа № 420/1554/15-ц
27.07.2015 р.
Адеменко Віктор Васильович, справа № 420/1601/15-ц
31.07.2015 р.
Юдін Олексій Миколайович, справа № 420/1868/15-ц
Бондаренко Марина Володимирівна, справа № 420/1862/15-ц
Карнюшин Дмитро Володимирович, справа № 420/1864/15-ц
02.10.2015 р.
Віткалова Ганна Андріївна, справа № 420/2414/15-ц

Суддя Ю. О. Бондар
26.02.2015 р.
Масленніков Сергій Констянтинович, справа № 420/214/15-ц
27.03.2015 р.
Родіна Олена Олександрівна, справа № 420/436/15-ц
21.05.2015 р.
Живілова Олена Анатоліївна, справа № 420/878/15-ц
06.07.2015 р.
Караянєва Валентина Володимирівна, справа № 420/1057/15-ц
Козлов Валерій Олегович, справа № 420/1054/15-ц
Теренков Олександр Сергійович, справа № 420/1050/15-ц
06.08.2015 р.
Мезеря Вадим Леонідович, справа  №  420/1866/15-ц
Акименко Олександр Олександрович, справа № 420/1870/15-ц
Парфенова Людмила Антонівна, справа № 420/1867/15-ц
Горбенко Дмитро Дмитрович, справа № 420/1861/15-ц
07.08.2015 р.
Бишевська Наталія Олександрівна
Макарчикова Тетяна Борисівна, справа  № 420/1882/15-ц
Гурідов Ігор Леонідович, справа № 420/1885/15-ц
Грачова Тетяна Генадіївна
Шорохов Сергій Віталійович, справа № 420/1895/15-ц
20.08.2015 р.
Гавриленко Артур Олександрович, справа № 420/1930/15ц

Суддя Р. Р. Потапенко
07.07.2015 р.
Сухаревський Олександр Тимофiйович, справа № 420/734/15-ц
30.09.2015 р.
Сафарова Тетяна Вячеславівна, справа № 420/2279/15-ц

Суддя О. С. Стеценко
про стягнення заборгованості  судом були ухвалені заочні рішення, 

позовні вимоги задоволені повністю або частково.
Одночасно роз’яснюємо відповідачам по справах, що заочне рішен-

ня може бути переглянуто Новопсковським районним  судом Луганської 
обл. шляхом подання відповідачем заяви про перегляд заочного рішен-
ня до цього суду протягом десяти днів з дня опублікування цього ого-
лошення.

Октябрський районний суд м. Полтави викликає як відповідача Панченка Ста-
ніслава Руслановича, 19.11.1991 р.н. (останнє відоме місце проживання якого: 
вул. Залізна, буд. 42, кв. 26, м. Полтава) по цивільній справі № 554/8919/16-ц за 
позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» 
до Панченка Станіслава Руслановича про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке призначене на 23 березня 2017 року о 16 год. 40 хв. Судове засідан-
ня відбудеться у приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави, розташо-
ваного за адресою: вул. Навроцького, 5, м. Полтава, (зал судових засідань № 11). 
У разі неявки у зазначену дату до суду, наступне судове засідання відбудеться 30 
березня 2017 року о 16 год. 45 хв. З опублікуванням оголошення про виклик від-
повідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи. Згідно ч. 4  
ст. 169 ЦПК України у разі повторної неявки в судове засідання відповідача, пові-
домленого належним чином, суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних 
чи доказів (постановляє заочне рішення).

Суддя Л. В. Кулешова

Іллінецький районний суд Вінницької області викликає Бережан-
ського Вадима Олександровича, 02.04.1991 року народження, остан-
нє відоме місце проживання: м. Іллінці Вінницької області, вул. Євро-
пейська, буд. 11, в судове засідання як відповідача по цивільній справі 
№ 131/2178/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Бережанського 
Вадима Олександровича про стягнення заборгованості.

Судове засідання призначено на 08 год. 00 хв. 11 квітня 2017 року в 
залі засідань Іллінецького районного суду Вінницької області за адре-
сою: м. Іллінці Вінницької області, вул. Європейська, 28, індекс 22700.

В разі неявки в судове засідання справу буде розглянуто за його від-
сутності.

Суддя М. В. Шелюховський

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваного Кушніра Євгена Олександровича, 08.04.1989 року народження, 
зареєстрованого за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. 2-го 
Українського фронту, буд. 32, на підставі ст.ст.297-5, 133, 135 КПК України, Вам 
необхідно з’явитися 21, 22, 23 березня  2017 року  з 9 до 18 години до каб. 2 СВ 
УСБУ в Кіровоградській області, до старшого слідчого Орехової О. В., за адресою:  
м. Кропивницький, вул. Шульгиних, 4, для  отримання повідомлення про підо-
зру, проведення слідчих дій, відкритті і ознайомлення з матеріалами криміналь-
ного провадження, отримання обвинувального акта у кримінальному провадженні 
№12016120070001682 за ч.1 ст.258-3 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Гуменецька Ірина Панасівна, 12.09.1965 р.н. року народження, зареє-
стрована за адресою: Донецька область, смт. Новодонецьке міста Добропілля, вул. Со-
нячна (вул. Чапаєва) буд. 1, кв. 3, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України, Вам не-
обхідно з’явитися  20, 21 та 22 березня 2017 року, у період часу з 09 год. 00 хв. до 18 
год. 00 хв. до каб. № 7 3-го відділення (з дислокацією в м. Краматорськ) слідчого від-
ділу Управління СБ України в Донецькій області, до слідчого Журка Л. Ю., за адресою: 
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 56-А, для  проведен-
ня слідчих дій за Вашою участю у кримінальному провадженні № 22016050000000231 
в якому Ви є підозрюваною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Біловодський районний суд Луганської області викликає у судове засідання як 
відповідача по справі за позовом Мавлютової Марії Олександрівни про розірвання 
шлюбу, яке відбудеться 20.03.2017 року о 08.00 год.:

Мавлютов Володимир Олександрович, 17.07.1989 р.н., останнє відоме зареє-
строване місце проживання (перебування) – м. Ровеньки.

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

Суддя Г. В. Булгакова

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

ченка, 201) повідомляє Лимарєву Наталю Олександрівну, що 16 травня 2017 року о 

15.00 годині відбудеться слухання цивільної справи №182/5009/16-ц (2/0182/678/2017 

року) за позовом Публічного акціонерного товариства «Акцент — Банк» до Лима-

рєвої Наталі Олександрівни про стягнення заборгованості під головуванням судді  

Нікопольського міськрайонного суду Кобеляцької-Шаховал І. О.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області (м. Нікополь, 
вул. Шевченка, 201) повідомляє Кринчуковську (Татаринову) Ірину Олександрів-
ну, що 17 травня 2017 року о 09.30 годині відбудеться слухання цивільної спра-
ви №182/5086//16-ц, провадження (2/0182/709/2017 року) за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Акцент — Банк» до Кринчуковської (Татаринової) Іри-
ни Олександрівни про стягнення заборгованості під головуванням судді Нікополь-
ського міськрайонного суду Кобеляцької-Шаховал І. О.

Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 30.03.2017 року о 10 
годині 00 хвилин відбудеться судове засідання у цивільній справі за позовом ПАТ 
КБ «ПриватБанк» до Якименка Ростислава Анатолійовича про стягнення заборго-
ваності.

Явка Якименка Ростислава Анатолійовича, 30.09.1992 р.н. (останнє відоме місце 
реєстрації: м. Вінниця, вул. Келецька, 100) є обов’язковою.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Вінниця, вул. М. Грушевського, 17, 
зал №38.

Суддя Гриневич В. С.

Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 30.03.2017 року о 09 
годині 30 хвилин відбудеться судове засідання у цивільній справі за позовом ПАТ 
КБ «ПриватБанк» до Кіпоренка Геннадія Вікторовича про стягнення заборгованості.

Явка Кіпоренка Геннадія Вікторовича, 09.08.1963 р.н. (останнє відоме місце реє-
страції: м. Вінниця, вул. Конєва, буд. 6, кв. 24) є обов’язковою.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Вінниця, вул. М. Грушевського, 17, 
зал №38.

Суддя Гриневич В. С.

Оголошення
щодо продажу активів (майна)   

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «ІМЕКСБАНК» 

Номер лота Короткий опис активів  
(майна) в лоті Номер лота Короткий опис активів  

(майна) в лоті

Q82642b2149
Банкомат WinCor ProCash 2000 

XE (Внутрішній)  
та 1 одиниця основних засобів

Q82642b2180
Банкомат ProCash 2050 XE  

та 1 одиниця основних  
засобів

Q82642b2150
Банкомат WinCor ProCash 2000 

XE (Внутрішній)  
та 1 одиниця основних засобів

Q82642b2181
Банкомат ProCash 2050 XE  

та 1 одиниця основних  
засобів

Q82642b2151
Банкомат ProCash 1500xe  

та 1 одиниця основних  
засобів

Q82642b2182
Банкомат ProCash 2050 XE  

та 1 одиниця основних  
засобів

Q82642b2152
Банкомат ProCash 2000 XE  

та 1 одиниця основних  
засобів

Q82642b2183
Банкомат ProCash 2050 XE  

та 1 одиниця основних  
засобів

Q82642b2153
Банкомат ProCash 2000 XE  

та 1 одиниця основних  
засобів

Q82642b2184
Банкомат ProCash 2050 XE  

та 8 одиниць основних  
засобів

Q82642b2154 Банкомат ProCash 2000 XE та 16 
одиниць основних засобів Q82642b2185

Банкомат ProCash 2050 XE  
та 5 одиниць основних  

засобів

Q82642b2155
Банкомат ProCash 2000 XE  

та 4 одиниць основних  
засобів

Q82642b2186
Банкомат ProCash 2050 XE  

та 5 одиниць основних  
засобів

Q82642b2156
Банкомат ProCash 2000 XE  

та 1 одиниця основних  
засобів

Q82642b2187
Банкомат ProCash 2050 XE  

та 5 одиниць основних  
засобів

Q82642b2157 Банкомат ProCash 2000 XE 
та 12 одиниць основних засобів Q82642b2188

Банкомат ProCash 2050 XE  
та 2 одиниці основних  

засобів

Q82642b2158 Банкомат ProCash 2000 XE  
та 13 одиниць основних засобів Q82642b2189

Банкомат ProCash 2050 XE  
та 1 одиниця основних  

засобів

Q82642b2159 Банкомат ProCash 2000 XE  
та 11 одиниць основних засобів Q82642b2190

Банкомат ProCash 2100 XE  
та 1 одиниця основних  

засобів

Q82642b2160
Банкомат ProCash 2000 XE  

та 1 одиниця основних  
засобів

Q82642b2191
Банкомат ProCash 2100 XE  

та 1 одиниця основних  
засобів

Q82642b2161
Банкомат ProCash 2000 XE  

та 6 одиниць основних  
засобів

Q82642b2192
Банкомат ProCash 2100 XE  

та 1 одиниця основних  
засобів

Q82642b2162
Банкомат ProCash 2000 XE  

та 1 одиниця основних  
засобів

Q82642b2193
Банкомат ProCash 2100 XE  

та 1 одиниця основних  
засобів

Q82642b2163 Банкомат ProCash 2000 XE  
та 10 одиниць основних засобів Q82642b2194

Банкомат ProCash 2000 XE  
та 5 одиниць основних  

засобів

Q82642b2164
Банкомат ProCash 2000 XE  

та 9 одиниць основних  
засобів

Q82642b2195
Банкомат ProCash 2050 XE  

та 1 одиниця основних  
засобів

Q82642b2165
Банкомат ProCash 2000 XE  

та 1 одиниця основних  
засобів

Q82642b2196
Банкомат ProCash 2000 XE  

та 1 одиниця основних  
засобів

Q82642b2166
Банкомат ProCash 2000 XE  

та 1 одиниця основних  
засобів

Q82642b2197
Банкомат ProCash 2000 XE  

та 1 одиниця основних  
засобів

Q82642b2167
Банкомат ProCash 2000 XE  

та 7 одиниць основних  
засобів

Q82642b2198
Банкомат ProCash 2050 XE  

та 2 одиниць основних  
засобів

Q82642b2168
Банкомат ProCash 2000 XE  

та 1 одиниця основних  
засобів

Q82642b2199
Банкомат ProCash 2050 XE  

та 3 одиниць основних  
засобів

Q82642b2169
Банкомат ProCash 2000 XE  

та 7 одиниць основних  
засобів

Q82642b2200
Банкомат ProCash 2050 XE  

та 3 одиниць основних  
засобів

Q82642b2170
Банкомат ProCash 2000 XE  

та 1 одиниця основних  
засобів

Q82642b2201
Банкомат ProCash 2000 XE  

та 1 одиниця основних  
засобів

Q82642b2171
Банкомат ProCash 2000 XE  

та 8 одиниць основних  
засобів

Q82642b2202
Банкомат ProCash 2050 XE  

та 2 одиниці основних  
засобів

Q82642b2172
Банкомат ProCash 2000 XE  

та 9 одиниць основних  
засобів

Q82642b2203
Банкомат ProCash 2050 XE  

та 1 одиниця основних  
засобів

Q82642b2173
Банкомат ProCash 2050 XE  

та 1 одиниця основних  
засобів

Q82642b2204
Банкомат ProCash 2000 XE  

та 1 одиниця основних  
засобів

Q82642b2174
Банкомат ProCash 2050 XE  

та 1 одиниця основних  
засобів

Q82642b2205
Банкомат ProCash 2050 XE  

та 1 одиниця основних  
засобів

Q82642b2175
Банкомат ProCash 2050 XE  

та 9 одиниць основних  
засобів

Q82642b2206
Банкомат ProCash 2050 XE  

та 1 одиниця основних  
засобів

Q82642b2176
Банкомат ProCash 2050 XE  

та 1 одиниця основних  
засобів

Q82642b2207
Банкомат ProCash 2000 XE  

та 1 одиниця основних  
засобів

Q82642b2177 Банкомат ProCash 2050 XE  
та 12 одиниць основних засобів Q82642b2208

Банкомат ProCash 2050 XE  
та 1 одиниця основних  

засобів

Q82642b2178
Банкомат ProCash 2050 XE  

та 1 одиниця основних  
засобів

Q82642b2209
Банкомат ProCash 2050 XE  

та 1 одиниця основних  
засобів

Q82642b2179
Банкомат ProCash 2050 XE  

та 1 одиниця основних  
засобів

Q82642b2210
Банкомат ProCash 2000 XE  

та 1 одиниця основних  
засобів

                                                                                  Q82642b2211
Банкомат ProCash 2100 XE  

та 3 одиниці основних  
засобів

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

www.prozorro.sale 

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону 30.03.2017

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 лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
96-imexbank/10215-30032017-1

Уповноважена особа Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію
АТ «ІМЕКСБАНК»                                                                                                А. А. Матвієнко 

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.50-річчя Перемоги, 34, ви-
кликає: Ігнатову Марію Сергіївну як позивача в судове засідання по ци-
вільній справі № 426/1607/17 за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Іг-
натової Марії Сергіївни про стягнення заборгованості, що відбудеться 
21 березня 2017 року 09-00 год.

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

Суддя А. С. Река

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає: Кочергу Світлану 
Миколаївну як позивача в судове засідання по цивільній справі № 2-104/11 питання 
про відновленого втраченого судового провадження у справі № 2-104/11 за позо-
вом Кочерга С. М. до відповідача ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С. С. Мотяновського» про 
визнання правочину дійсним, усунення перешкод у користуванні та зустрічним по-
зовом відповідача ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С. С. Мотяновського» до Кочерга С. М. 
про зобов’язання укласти договір, що відбудеться 20 березня 2017 року 10-45 год.

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

Суддя А. С. Река

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.50-річчя Перемоги, 34, ви-
кликає: Гавриленко Оксану Іванівну як відповідача в судове, засідання 
по цивільній справі № 426/16368/16-ц за позовом Кхідврбагі Хало Азад 
Нурі до Гавриленко Оксани Іванівни про розірвання шлюбу, що відбу-
деться 20 березня 2017 року о 09-00 год.

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

Суддя А. С. Река

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, 
викликає: Хайдакіна Максима Сергійовича як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі № 426/1065/17 за позовом Хайдакіної На-
талії Ігорівни до Хайдакіна Максима Сергійовича про розірвання шлю-
бу, що відбудеться 20 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 А. С. Река

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, ви-
кликає Цибулько Андрія Вікторовича як відповідача в судове засідання 
по цивільній справі № 426/1593/17 за позовом Цибулько Світлани Сер-
гіївни до Цибулько Андрія Вікторовича про розподіл спільного майна 
подружжя, що відбудеться 21 березня 2017 року 16-30 год.

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

Суддя А. С. Река

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.50-річчя Пе-
ремоги, 34, викликає: Єліну Ольгу Миколаївну, Строєва Мико-
лу Івановича як відповідачів в судове засідання по цивільній справі  
№ 426/16078/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Єліної Ольги Ми-
колаївни, Строєва Миколи Івановича про стягнення заборгованості, що 
відбудеться 21 березня 2017 року о 10-45 год.

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

Суддя А. С. Река

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.50-річчя Пере-
моги, 34, викликає: Воінова Валерія Вікторовича, Воінову Марга-
риту Львівну як позивачів в судове засідання по цивільній справі  
№ 426/1584/17 за позовом ТОВ «Українська факторингова компанія» до 
Воінова Валерія Вікторовича, Воінової Маргарити Львівни  про стягнен-
ня заборгованості, що відбудеться 21 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 А. С. Река

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.50-річчя Перемоги, 34, ви-
кликає: Венедіктова Дениса Олександровича як відповідача в судове 
засідання по цивільній справі № 426/1576/17 за позовом Венедікто-
вої Ганни Михайлівни до Венедіктова Дениса Олександровича про ро-
зірвання шлюбу, що відбудеться 20 березня 2017 року о 13-00 год.

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

Суддя А. С. Река
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оголошення

Ємільчинський районний суд Житомирської об-
ласті викликає як відповідачку Олексієнко Ольгу Іва-
нівну у цивільній справі № 277/60/17 за позовом ПАТ 
КБ «ПриватБанк» до Олексієнко Ольги Іванівни про 
стягнення заборгованості в судове засідання, яке 
відбудеться 30 березня 2017 року о 09 годині 00 хви-
лин за адресою: Житомирська область, смт Ємільчи-
не, вул. Незалежності, 2.

У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута у відсутності Олексієнко Ольги Іванівни.

Суддя В. А. Гресько

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) 
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват 
Банк» до Іллюк Оксани Юріївни про стягнення боргу за 
кредитним договором.

Відповідачка по справі Іллюк Оксана Юріївна (відо-
мості про місце реєстрації відсутні) викликається на 24 
березня 2017 року на 09 годину 00 хвилин до суду, кабі-
нет № 315, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповіда-
чки, вона повинна повідомити суд про причину неявки, 
інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Радченко Л. А.

Оболонський районний суд м. Києва викликає 
Тяжкороба Миколу Сергійовича, як відповідача по 
цивільній справі № 2/756/1774/17 за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства Комерційного банку 
«ПриватБанк» до Тяжкороба Миколи Сергійовича 
про стягнення заборгованості, на 25 травня 2017 ро-
ку на 17 годин 00 хвилин.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 18, 
суддя К.А. Васалатій. Наслідки неявки в судове засі-
дання особи, яка бере участь у справі, передбачені 
ст. ст. 169, 170 ЦПК України, ст. 185-3 КпАП України.

Суддя К. А. Васалатій

Бердянським міськрайонним судом Запорізької 
області (суддя Прінь І. П., за адресою: у. Бердянськ, 
вул. Консульська, 64, каб. № 302) 10 травня 2017 ро-
ку о 08 годині 30 хвилин буде розглядатися цивільна 
справа за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Державний Ощадний банк України» в особі фі-
лії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до 
Сігаєва Олега Андрійовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

В судове засідання викликається як відповідач Сі-
гаєв О. А. У разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута за наявними у справі матеріалами.

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріж-
жя викликає Шашликова Григорія В’ячеславовича в 
судове засідання як відповідача за позовом ПАТ КБ 
«ПриватБанк» до Шашликова Г.В. про стягнення за-
боргованості, призначене на 23.03.2017 року о 09.30 
годині, яке відбудеться за адресою: м. Запоріжжя, 
вул. Перемоги, 51, кабінет № 12.

У випадку неявки у судове засідання та неповідо-
млення суду про поважну причину неявки, позов бу-
де розглянутий на підставі документів, які є в мате-
ріалах справи.

Суддя І. П. Соболєва

Сватівський районний суд Луганської області роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає як відпові-
дачів Романенка Сергія Рамильєвича та Романенко 
Олену Павлівну в судове засідання по цивільній спра-
ві № 426/17421/16-ц за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційного банку «Правекс-
Банк» до Романенка Сергія Рамильєвича, Романенко 
Олени Павлівни про стягнення боргу, що відбудеться 
06 квітня 2017 року об 11.00 год.

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

Суддя О. М. Попова

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як від-
повідачку Тепла-Ревнюк Дар’ю Семенівну за позовом 
ПАТ «УкрСиббанк» до Ревнюк Андрія Васильовича, Не-
скородженого Володимира Трохимовича, Тепла-Ревнюк 
Дар’ї Семенівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором та зустрічним позовом Ревнюк Андрія 
Васильовича до ПАТ «УкрСиббанк» про визнання кре-
дитного договору недійсним. Судове засідання відбу-
деться 23.03.2017 р. о 10 год. 00 хв. у приміщенні Суво-
ровського районного суду м. Одеси за адресою: м. Оде-
са, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала судових за-
сідань № 8. У разі неявки Тепла-Ревнюк Дар’ї Семенівни 
судове засідання буде проведене у її відсутність.

Суддя С. С. Аліна

Вінницький міський суд Вінницької області викли-

кає Чванова Анатолія Анатолійовича на 03.04.2017 р. 

о 10 год. 00 хв. та на 04.04.2017 р. о 10.00 год. в зал 

судового засідання № 3, суддя Бар’як А. С., на роз-

гляд справи за позовом Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до Чва-

нова Анатолія Анатолійовича про стягнення заборго-

ваності за кредитними договорами.

Южний міський суд Одеської області викликає Бе-
дереу Станіслава Валерійовича як відповідача по ци-
вільній справі № 519/981/16-ц за позовом Бедереу 
Анни Сергіївни до Бедереу Станіслава Валерійови-
ча про розірвання шлюбу та стягнення аліментів на 
дитину у судове засідання на 10 квітня 2017 року о 
10.15 год. у приміщенні суду за адресою: Одеська 
область, м. Южне, пр. Григорівського Десанту, 26а, 
зал № 3.

У разі неявки відповідача Бедереу Станіслава Ва-
лерійовича у судове засідання, справа буде розгля-
нута у його відсутність.

Суддя З. І. Барановська 

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської 
області (Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. 
Кібрика, 11) викликає Шевченка Юрія Івановича, ре-
єстрація місця проживання якого невідома, останнє 
місце проживання: Миколаївська область, місто Воз-
несенськ, пров. Сонячний, 17 як відповідача в судо-
ве засідання, яке відбудеться 24 березня 2017 року 
о 08.30 год. по справі за позовом ТОВ «ОТП Факто-
ринг Україна» про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Суддя Старжинська О. Є.

Врадіївський районний суд Миколаївської об-
ласті повідомляє, що Ставратій Віталій Костянти-
нович, 20.10.1984 року народження, викликається 
в судове засідання як відповідач по цивільній спра-
ві № 474/107/17, провадження 2/474/78/17 за позо-
вом ТОВ «ОТП Факторинг України» до Ставратія Віта-
лія Костянтиновича про стягнення кредитної забор-
гованості.

Розгляд цивільної справи відбудеться о 09.00 год. 
22.03.2017 року за адресою: вул. Незалежності, 103, 
смт Врадіївка, Миколаївської області.

Суддя Ф. Г. Сокол

Богуславський районний суд Київської області, в 
зв’язку з розглядом цивільної справи №358/1569/16-ц за 
позовом Шокура Володимира Васильовича до Шокур 
Ганни Володимирівни про позбавлення батьківських 
прав, викликає в судове засідання, яке відбудеться 
20 березня 2017 року о 14 год. 10 хв. за адресою: вул. 
Франка, 29-А, м. Богуслав, Київської області, як від-
повідача Шокур Ганну Володимирівну, 08 травня 1982 
року народження (проживаюча по вул. Ручейна, 15,  
м. Богуслав, Київської області).

Суддя В. М. Корбут

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/87/17 за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до 
Жос Олександра Миколайовича про стягнення бор-
гу за кредитним договором. Судове засідання відбу-
деться 03.04.2017 року о 09.00 год. (резервна дата на 
07.04.2017 року о 09.00 год.) в залі суду за адресою: 
Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 
2. Викликається як відповідач Жос Олександр Мико-
лайович, адреса: Луганська область, м. Луганськ, кв. 
Степний буд. 21, кв. 1.

У випадку неявки відповідача справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Полєно В. С.

Андрушівський районний суд Житомирської області ви-
кликає в судове засідання Грибенюка Сергія В’ячеславовича, 
17.07.1991 року народження, як відповідача в цивільній 
справі № 272/1243/16-ц, провадження № 2/272/76/17 за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться 20 березня 2017 року о 10 го-
дині 00 хвилин у приміщенні Андрушівського районного суду 
Житомирської області за адресою: м. Андрушівка, вул. Зазу-
лінського, 13 Житомирської області.

У разі неявки відповідача в судове засідання без по-
важних причин, або неповідомлення про причини неявки, 
з’ясування обставин буде проводитись на підставі наявних 
доказів у справі.

Суддя В. І. Брагін

Кобеляцький районний суд Полтавської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Довгань Ана-
толія Яковича по цивільній справі № 532/2304/16-ц за 
позовом ТОВ «ФК «ЄАПБ» до Довгань Анатолія Яко-
вича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Кобе-
ляцького районного суду Полтавської області (Пол-
тавська обл., м. Кобеляки, вул. Шевченка, 16/25) 04 
квітня 2017 року о 15 год. 00 хв.

У разі неявки сторони справа буде розглянута за 
відсутності відповідача за наявних у справі доказів.

Суддя Мороз Т. М.

Краснолиманським міським судом Донецької області 
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається 
цивільна справа за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до 
Бордюгової Галини Григорівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Відповідачка Бордюгова Галина Григорівна виклика-
ється до каб. № 18 суду на 20 березня 2017 року о 09 го-
дині 00 хвилин, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачки, спра-
ва буде розглянута в її відсутність за наявними доказами.

Суддя Бікезіна О. В.

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

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить роз-
гляд цивільної справи за позовом Публічного акці-
онерного товариства комерційний банк «Приват 
Банк» до Жегуліна Сергія Олексійовича про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Жегулін Сергій Олексійович, 
проживає за адресою: 84522, Донецька область, Бах-
мутський район, м. Сіверськ, вул. Леніна, 54, викли-
кається в судове засідання призначене на 10 год. 30 
хв. 27.03.2017 р. до суду, каб. № 213, для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня на позов та відповідні докази. У випадку немож-
ливості прибуття відповідач повинен повідомити 
суд про причини неявки. За інших обставин розгляд 
справи відбудеться у його відсутність.

Суддя Чопик О. П.

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської 
області повідомляє, що 27.03.2017 року о 13.00 год. в при-
міщенні суду за адресою: вул. К. Лібкнехта,76, м. Олексан-
дрія (зал № 3 суддя Авраменко О. В.) відбудеться розгляд 
цивільної справи за позовною заявою Олександрійської ра-
йонної державної адміністрації, як органа опіки та піклуван-
ня, в інтересах малолітнього Югас Марка Олеговича до Югас 
Лариси Володимирівни та Югас Олега Михайловича, третя 
особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: 
Червонокам’янська сільська рада Олександрійського райо-
ну Кіровоградської області, як орган опіки та піклування на 
місцях, про позбавлення батьківських прав та стягнення алі-
ментів.

В судове засідання викликається Югас Олег Михайлович, 
останнє відоме місце проживання: вул. Л. Українки, 4, с. Чер-
вона Кам’янка, Олександрійського району, Кіровоградської 
області.

У разі неявки в судове засідання Югаса Олега Михайло-
вича справу буде розглянуто за його відсутності за матері-
алами справи.

Куп’янський міськрайонний суд Харківської обл. ви-
кликає Берлову Наталію Юріївну, яка зареєстрована за 
адресою: Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. Цюрупи, 5, 
кв. 16, Солодку Олену Геннадіївну, яка зареєстрована за 
адресою: Донецька обл., м. Торез, вул. Загорська, 32-а, 
тимчасово фактично проживає за адресою: Харківська 
обл., смт. Ківашрівка, 9, кв. 11, як відповідача по цивіль-
ній справі за позовом Берлова Івана Вікторовича до Бер-
лової Наталії Юріївни про розірвання шлюбу. Судове за-
сідання відбудеться 29 березня 2017 р. о 09.20 у примі-
щенні суду за адресою: Харківська обл., м. Куп’янськ, 
вул. 1 Травня, 27-а.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповіда-
ча до суду в зазначений день і час без поважних причин, 
справу буде розглянуто за відсутності відповідачів за на-
явними в матеріалах справи документами. Про причини 
неявки відповідачі зобов’язані повідомити суд. 

Суддя А. О. Шиховцова

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Бондаренка Анатолія Анатолійовича, 
22.02.1974 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, смт Чорноморське, вул. Кіро-
ва, 19) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 19 квітня 2017 року об 11 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, зал 
№ 5, каб. 28, під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваному Білозьорову Олександру Юрійови-

чу, 08.04.1980 р.н., який зареєстрований за адресою: 
Донецька область, м. Димитров, м-н Східний, буд. 6, 
кв. 11, на підставі ст.ст. 133, 135, 136, КПК України, 
вам необхідно з’явитися 20 березня 2017 року в пері-
од часу з 09 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв. до каб. №306 
слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій 
області, до слідчого Петрова Олександра Сергійови-
ча за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 
Архітектора Нільсена, буд. 33, для отримання пові-
домлення про підозри, ознайомлення з матеріалами 
кримінального провадження, а також вручення обви-
нувального акта та реєстру матеріалів при здійсненні 
спеціального досудового розслідування у криміналь-
ному провадженні № 22016050000000112, за ч. 1 ст. 
258-3 КК України, в якості підозрюваного. У разі не-
прибуття на виклик або ухилення від явки на виклик 
настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Чернігівський районний суд Чернігівської області повідо-
мляє, що 13 травня 2017 року о 9 годині 00 хвилин у при-
міщенні Чернігівського районного суду Чернігівської області 
за адресою: м. Чернігів, вул. Хлібопекарська, 4, у залі судо-
вих засідань №1 відбудеться судовий розгляд справи в кри-
мінальному провадженні №12013260140000105 за обвину-
ваченням Покотила Миколи Опанасовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК 
України.

У судове засідання викликається обвинувачений Покоти-
ло Микола Опанасович, 06.12.1956 р.н., який зареєстрова-
ний за адресою: вул. Довженка, буд. 9, с. Шабалинів Короп-
ського району Чернігівської області.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розгляну-
то за його відсутності.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючого судді Криворученка Д. П., суддів Хоменко Л. В., 
Меженнікової С. П.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваний Мотовилов Максим Станіславо-

вич, 30.05.1982 р.н., який зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Друж-
би, буд. 16, кв. 23, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 
КПК України, вам необхідно з’явитися 20, 21 та 22 бе-
резня 2017 року, у період часу з 09 год. 00 хв. до 18 
год. 00 хв. до каб. № 6 3-го відділення (з дислокаці-
єю в м. Краматорськ) слідчого відділу Управління СБ 
України в Донецькій області, до слідчого Городничого 
І. В. за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, 
вул. Ярослава Мудрого, буд. 56-А, для проведен-
ня слідчих (процесуальних) дій за вашою участю у 
кримінальному провадженні № 22016050000000262 
від 25.11.2016 року за підозрою вас у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 110 КК України.

Зміївський районний суд Харківської області ви-
кликає Козира Вадима Сергійовича, 15.02.1992 ро-
ку народження, останнє відоме місце проживання: 
Харківська область, м. Зміїв, пров. Яблучний, буд. 
12 для проведення судового засідання по цивільній 
справі за позовом Публічного акціонерного товари-
ства комерційний банк «Приватбанк» до Козира Ва-
дима Сергійовича про стягнення суми. Судове засі-
дання відбудеться 23 березня 2017 року о 15 годині 
30 хвилин в приміщенні Зміївського районного суду 
Харківської області за адресою: Харківська область, 
м. Зміїв, вул. Адміністративна, 6, зал судового засі-
дання № 3.

Явка обов’язкова.
В разі неявки відповідача Козира Вадима Сергійо-

вича в судове засідання, справа буде розглянута за 
його відсутності на підставі наявних у справі доказів 
та буде постановлене заочне рішення.

Суддя Овдієнко В. В.

Лубенський міськрайонний суд Полтавської об-
ласті викликає як відповідачку Семенець Вікто-
рію Андріївну, 02.08.1982 року народження, пас-
порт серії ME № 027923, виданий Голосіївським  
РУ ГУМВС України в м. Києві, 16.04.2002 p., як від-
повідача Проніна Ігоря Вікторовича, паспорт серії  
CO № 947850, виданий Оболонським РУ ГУМВС 
України в м. Києві, 20.06.2002 р. в судове засідання 
по справі за позовом ПАТ КБ «Правекс Банк» до Се-
менець Вікторії Андріївни, Проніна Ігоря Вікторовича 
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 09 год. 00 хв. 20 
березня 2017 року в приміщенні суду за адресою:  
м. Лубни, вул. Монастирська, 17.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки, справу 
буде розглянуто за вашої відсутності. Ви зобов’язані 
повідомити суд про причини неявки в судове засі-
дання.

Суддя В. М. Даценко

Ковпаківський райсуд м. Суми викликає як відпо-
відача Даценка В’ячеслава Вікторовича, який зареє-
стрований: м. Суми, вул. Ковпака, 11, кв. 158 та 3-тю 
особу: Цись Олександра Сергійовича, який мешкає: 
с. Лука, Лохвицького району, Полтавської облас-
ті в судове засідання для розгляду цивільної справи  
№ 592/83/17 провадження 2/592/554/17 за позовом 
ПАТ «УкрСиббанк» до Даценка В’ячеслава Вікторо-
вича, 3-тя особа: Цись Олександр Сергійович про 
звернення стягнення на предмет іпотеки призначе-
но до розгляду на 22 березня 2017 р. на 09 год. 30 
хв. в приміщенні суду за адресою: м. Суми, вул. Пер-
шотравнева 12, каб. 22 суддя І. М. Фоменко. Явка 
обов’язкова. У разі неявки в судове засідання відпо-
відача та 3-ї особи розгляд справи буде проведено в 
їх відсутність, за матеріалами справи згідно з вимо-
гами ЦПК України.

Повістка про виклик обвинувачених  
при здійсненні спеціального судового 

провадження
В провадженні Лисичанського міського суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне прова-
дження № 415/573/16-к, внесене до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань № 22016130000000 
від 08.09.2016 року, стосовно Віннік Тетяни Олек-
сандрівни, 22 березня 1981 року народження, Ска-
кун Ірини Іванівни, 30 березня 1963 року народжен-
ня, Єрьоменка Анатолія Яковича, 04 травня 1949 ро-
ку народження, обвинувачених у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, по якому здій-
снювалось спеціальне досудове розслідування в по-
рядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України.

Обвинувачених Віннік Тетяну Олександрівну, заре-
єстровану за адресою: Луганська область, місто Ли-
сичанськ, квартал 50 років Перемоги, 1/21;

Скакун Ірину Іванівну, зареєстровану за адресою: 
Луганська область, місто Лисичанськ, вулиця Гора 
Попова (Гора Кірова), 14/4;

Єрьоменка Анатолія Яковича, зареєстрованого 
за адресою: Луганська область, місто Лисичанськ, 
квартал Центральний (Ленінського комсомолу), 
27/82.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лиси-
чанський міський суд Луганської області викликає 
Віннік Тетяну Олександрівну, Скакун Ірину Іванів-
ну, Єрьоменка Анатолія Яковича в судовий розгляд, 
який здійснюється в порядку спеціального судового 
провадження та відбудеться 23 березня 2017 року о 
09:00 годині в залі судових засідань Лисичанського 
міського суду Луганської області за адресою: Луган-
ська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядається суддею 
одноособово у складі головуючого судді Березіна А. Г.
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Лугинський районний суд Житомирської облас-
ті викликає Вакулу Андрія Івановича (останнє відо-
ме місце проживання: с. Літки, вул. Центральна, 10 
Лугинського району Житомирської області) як від-
повідача в судове засідання по цивільній справі  
№ 281/80/17-ц за позовом Публічного акціонерного 
товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Ва-
кули Андрія Івановича про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором.

Попереднє судове засідання відбудеться 23 берез-
ня 2017 року о 09 годині 00 хвилин у залі судових 
засідань за адресою: 11301, Житомирська область, 
смт Лугини, вул. Карла Маркса, 2 А.

Судовий розгляд справи відбудеться 10 квітня 
2017 року о 08 годині 00 хвилин у залі судових засі-
дань за адресою: 11301, Житомирська область, смт 
Лугини, вул. Карла Маркса, 2 А.

У разі неявки відповідача на вказане судове засі-
дання, справа, згідно з вимогами ЦПК України, буде 
розглянута у його відсутність.

При публікації оголошення про виклик до суду, 
відповідач вважається повідомленим про час та міс-
це розгляду справи.

Суддя Б.П. Нечуй

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) пові-
домляє Кравець Анатолія Степановича, що 18 трав-
ня 2017 року о 09-30 годин відбудеться слухан-
ня цивільної справи №182/5080//16-ц провадження 
(2/0182/704/2017 року) за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційний банк «Приватбанк» 
до Кравець Анатолія Степановича про стягнення за-
боргованості, під головуванням судді Кобеляцької-
Шаховал І.О.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетров-

ської області (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) пові-

домляє Зуєву Катерину Олегівну, що 24 травня 2017 

року о 08-30 годин відбудеться слухання цивільної 

справи №182/5160/16-ц (2/0182/717/2017 року) за 

позовом Публічного акціонерного товариства Ко-

мерційний банк «Приватбанк» до Зуєвої Катерини 

Олегівни про стягнення заборгованості, під голову-

ванням судді Кобеляцької-Шаховал I.О.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-

ті повідомляє, що 22.12.2016 року було винесено за-

очне рішення по цивільній справі № 409/2480/16-ц за 

позовною заявою Мусаелян Елліни Сергіївни до Му-

саеляна Владислава Віталійовича про надання до-

зволу на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої 

дитини без згоди батька, яким позовні вимоги задо-

волено у повному обсязі.

Суддя Максименко О.Ю.

Тернівський районний суд м. Кривого Рогу викли-
кає Семенюк Ганну Іванівну в судове засідання як 
відповідача у справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» 
до Семенюк Ганни Іванівни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, яке призначене на 
04.04.2017 року о 10-00 годині, за адресою: м. Кри-
вий Ріг, вул. Ухтомського, 23, каб. № 404, зал № 7.

У разі неявки справа буде розглянута за відсутніс-
тю відповідача.

Суддя Я. О. Науменко

Роменський міськрайонний суд Сумської області пові-
домляє Стрілетських Романа Сергійовича про те, що 29 бе-
резня 2017 року о 08 год. 45 хв. у приміщенні Роменського 
міськрайонного суду Сумської області за адресою: м. Ром-
ни Сумської області, бульвар Шевченка, 14, Сумської облас-
ті, буде слухатися в судовому засіданні цивільна справа за 
позовом Публічного акціонерного товариства комерційний 
банк «Приватбанк» до Стрілетських Романа Сергійовича про 
стягнення заборгованості за кредитним договором.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач — 
Стрілетських Роман Сергійович вважається повідомленим 
про час і місце розгляду справи і у випадку його неявки спра-
ва підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя В. І. Євтюшенкова

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає Крівошеєва 
Андрія Володимировича, Крівошеєву Оксану Олек-
сандрівну, як відповідачів в судове засідання по ци-
вільній справі № 426/537/17 за позовом ПАТ «Енер-
гобанк» до Крівошеєва Андрія Володимировича, Крі-
вошеєвої Оксани Олександрівни про стягнення за-
боргованості, що відбудеться 21 березня 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 Л. М. Осіпенко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО  
ПРИ ЗДІЙСНЕННІ СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО  

ПРОВАДЖЕННЯ
Білоцерківським міськрайонним судом Київської 

області в порядку спеціального судового прова-
дження здійснюється розгляд у кримінальному про-
вадженні щодо Цибуленка Віталія Валерійовича, об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 
ст. 368 КК України.

Обвинувачений Цибуленко Віталій Валерійович, 
зареєстрований за адресою: місто Харків, вул. Хар-
ківська Набережна, 7/9, кв. 29.

На підставі ст. ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України 
Білоцерківський міськрайонний суд Київської облас-
ті викликає Цибуленка Віталія Валерійовича 21 бе-
резня 2017 року о 10 годині 00 хвилин для проведен-
ня судового розгляду у кримінальному проваджен-
ні № 12014110000000304, який відбудеться у при-
міщенні суду за адресою: Київська область, м. Біла 
Церква, вул. Турчанінова, 7, зал № 6.

Кримінальне провадження розглядатиметься суд-
дею Бобковою Н.В.

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

Білокуракинський районний суд Луганської  облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по справі № 
409/88/17 за позовом Запорожець Олександра Михайло-
вича до Пустовар Євгена Леонідовича.

Судове засідання відбудеться 05.04.2017 року о 10:00 
год. (резервна дата на 12.04.2017 року о 10:00 год.) в за-
лі суду за адресою: Луганська область, смт Білокураки-
не, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Пустовар Євген Леонідович, 
адреса: Луганська область, м. Луганськ, вул. Перемож-
на, буд. 13, кв. 116.

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

Суддя В. С. Полєно

Апеляційний суд Львівської області викликає в судове 
засідання Мовчун Віру Іванівну, Михальську Надію Васи-
лівну для участі у розгляді цивільної справи за апеляцій-
ною скаргою Публічного акціонерного товариства «Ідея 
Банк» на рішення Личаківського районного суду м. Льво-
ва від 26 жовтня 2016 року у справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Ідея Банк» до Мовчун Ві-
ри Іванівни, Михальської Надії Василівни про звернення 
стягнення на предмет застави.

Судове засідання відбудеться 25 квітня 2017 року о 09 
год. 30 хв. в приміщенні Апеляційного суду Львівської 
області за адресою: 79008 м. Львів, площа Соборна, 7.

Дане оголошення вважати належним повідомленням.
Суддя Копняк С. М.

Роменський міськрайонний суд Сумської області повідо-
мляє Строканя Сергія Івановича про те, що 06 квітня 2017 
року об 11 год. 00 хв. у приміщенні Роменського міськра-
йонного суду Сумської області за адресою: м. Ромни Сум-
ської області, вул. Соборна, 12, Сумської області буде слу-
хатися в судовому засіданні цивільна справа за позовом Ко-
лісник Вікторії Миколаївни до Строканя Сергія Івановича про 
визнання особи такою, що втратила право користування жи-
лим приміщенням.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач 
Строкань Сергій Іванович, 1969 року народження, вважаєть-
ся повідомленим про час і місце розгляду справи і у випад-
ку його неявки справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя В. І. Євтюшенкова

В провадженні Бориспільського міськрайонного 
суду перебуває цивільна справа №359/9884/І6-ц за 
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційного банку «Приватбанк» до Баклаєва Владисла-
ва Володимировича про стягнення боргу за кредит-
ним договором.

У зв’язку з цим суд викликає відповідача Баклає-
ва Владислава Володимировича в судове засідання.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 8 
годині 30 хвилин 21 березня 2017 року за адресою: 
м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. №7.

Суддя Борець Є.О.

Бериславський районний суд Херсонської області ви-
кликає як відповідачів Сандрик Петра Дем’яновича, Сан-
дрик Галину Іванівну, Сандрик Тетяну Петрівну, Сандрик 
Людмилу Петрівну по цивільній справі за позовом Марти-
нюк Антоніни Леонідівни до Сандрик Петра Дем’яновича, 
Сандрик Галини Іванівни, Сандрик Тетяни Петрівни, Сан-
дрик Людмили Петрівни. Слухання справи призначено на 
21.03.2017 року на 09.30 год. в приміщенні Бериславсько-
го районного суду Херсонської області за адресою: м. Бе-
рислав, Херсонської області, вул. Центральна, 249, тел. 
(05546)-7-37-57. У разі неявки в судове засідання справа 
буде розглянута за вашої відсутності.

Суддя Кириленко М.О.

Апеляційний суд Львівської області викликає в судове за-
сідання Сапарова Таджибая Курбанбаєвича, Михальську На-
дію Василівну для участі у розгляді цивільної справи за апе-
ляційною скаргою Публічного акціонерного товариства «Ідея 
Банк» на рішення Личаківського районного суду м. Львова 
від 24 жовтня 2016 року у справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Ідея Банк» до Сапарова Таджибая 
Курбанбаєвича, Михальської Надії Василівни про звернення 
стягнення на предмет застави.

Судове засідання відбудеться 25 квітня 2017 року о 09 
год. 45 хв. в приміщенні Апеляційного суду Львівської об-
ласті за адресою: 79008 м. Львів, площа Соборна, 7.

Дане оголошення вважати належним повідомленням.
Суддя Копняк С. М.

Високопільський районний суд Херсонської об-
ласті повідомляє, що 30 березня 2017 року о 15 го-
дині 30 хвилин, в приміщенні суду за адресою: смт 
Високопілля, вул. Визволителів, 104, Херсонської 
області, відбудеться судовий розгляд по цивіль-
ній справі № 652/29/17 за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Сидорович Ігора Івановича про стягнення 
заборгованості.

В судове засідання у вищевикладений час ви-
кликається як відповідач Сидорович Ігор Іванович, 
04.02.1988 року народження.

В разі неявки відповідача в судове засідання або 
визнання причини неявки неповажною, справа може 
бути розглянута у відсутність відповідача на підставі 
наявних у справі доказів.

Суддя Дригваль В.М.

Високопільський районний суд Херсонської об-
ласті повідомляє, що 30 березня 2017 року о 15 го-
дині 00 хвилин, в приміщенні суду за адресою: смт 
Високопілля, вул. Визволителів, 104, Херсонської 
області, відбудеться судовий розгляд по цивільній 
справі № 652/27/17 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
до Мурзака Віджая Володимировича про стягнення 
заборгованості.

В судове засідання у вищевикладений час викли-
кається як відповідач Мурзак Віджай Володимиро-
вич, 01.01.1993 року народження.

В разі неявки відповідача в судове засідання або 
визнання причини неявки неповажною, справа може 
бути розглянута у відсутність відповідача на підставі 
наявних у справі доказів.

Суддя Дригваль В.М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить роз-
гляд цивільної справи за позовом Публічного акці-
онерного товариства комерційний банк «Приват 
Банк» до Лагошина Миколи Миколайовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Лагошин Микола Миколайо-
вич, проживає за адресою: 84522, Донецька область, 
Бахмутський район, м. Сіверськ, вул. Зарічна, 51, ви-
кликається в судове засідання призначене на 10 год. 
00 хв. 27.03.2017 р. до суду каб. № 213 для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня на позов та відповідні докази. У випадку немож-
ливості прибуття відповідач повинен повідомити 
суд про причини неявки. За інших обставин розгляд 
справи відбудеться у його відсутності.

Суддя Чопик О. П.

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтав-
ської області викликає в судове засідання, що від-
будеться в приміщенні Крюківського районного суду  
м. Кременчука (м. Кременчук, вул. Троїцька, буд. 
37/49) як відповідача:

— Данилова Леоніда Вікторовича, останнє відо-
ме місце реєстрації: Полтавська область, вул. Насо-
сна, буд. 7, кв. 1 о 09 год. 00 хв. 04 квітня 2017 року 
по справі за позовом Публічного акціонерного това-
риства Комерційний банк «ПриватБанк» до Данило-
ва Леоніда Вікторовича про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором.

Ваша явка є обов’язковою. У разі неявки у судове 
засідання справа буде вирішена на підставі наявних у 
ній доказів, у Вашу відсутність. 

Суддя Степура А.А.

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області ви-
кликає в судове засідання Венгера Юрія Васильовича 
(05.05.1962 р.н.), адреса: вул. З. Космодем’янської, буд. 
14, смт Дунаївці Дунаєвецького району Хмельницької об-
ласті; Полігова Анатолія Анатолійовича (11.07.1962 р.н.), 
адреса: м. Стрий, вул. Січ. Стрільців, 5, Львівська об-
ласть, як відповідачів по цивільній справі № 674/1600/16-
ц, пров. № 2/674/154/17 за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТ-
БАНК» м. Дніпро до Венгера Юрія Васильовича, Шеве-
льова Віктора Миколайовича, Полігова Анатолія Анатолі-
йовича про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором, яке відбудеться 24 березня 2017 року о 08:00 год. 
в залі суду за адресою: вул. Красінських, 11, м. Дунаївці, 
Хмельницька область, 32400.

В разі неявки відповідачів в судове засідання або не-
повідомлення про причину неявки, справа буде розгля-
нута за наявними доказами за їх відсутності (заочний 
розгляд).

Суддя В. М. Артемчук

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача в судове засідання Черед-
ниченка Олега Олександровича у цивільній справі 
№433/171/17 за позовом Чередниченко Наталії Олек-
сіївни, в інтересах якої діє Авіжень Валерій Йосипо-
вич, до Чередниченка Олега Олександровича, третя 
особа — Троїцька районна державна адміністрація в 
Луганській області, про надання дозволу на виїзд за 
межі України та на тимчасово окуповану територію 
України неповнолітньої дитини без згоди та супро-
воду батька.

Судове засідання відбудеться 21 березня 2017 ро-
ку о 10.30 годині в приміщенні 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.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає відповідачів у судо-
ве засідання на 23 березня 2017 року, а саме:

— Толмачову Людмилу Георгіївну на 14.30 годину;
— Кряковцева Сергія Михайловича на 15.00 годину;
— Бабенка Сергія Юрійовича на 15.30 годину;
— Багрянцева Олександра Володимировича, Ба-

грянцеву Тетяну Миколаївну на 16.00 годину;
— Бухонкіна Іллю Володимировича на 16.30 годину;
— Бартошика Анатолія Павловича, Бартошик Надію 

Олександрівну на 17.00 годину за позовами Публічно-
го акціонерного товариства комерційний банк «ПРИ-
ВАТБАНК» про стягнення заборгованості, до залу су-
дових засідань Сватівського районного суду Луганської 
області. У разі неявки на вказане судове засідання, суд 
розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 
ЦПК України.

Суддя В.О. Половинка

Повістка про виклик обвинуваченої  
при здійсненні судового засідання в порядку  

спеціального судового провадження
Обвинувачена Захарова Ксенія Олексіївна, 25.04.1979 

року народження, зареєстрована за адресою: Луган-
ська область, Станично-Луганський район, смт Петро-
павлівка, пров. Сєвєрний, 12, відповідно до вимог ст. 
297-5, 323 КПК України викликається у підготовче су-
дове засідання в порядку спеціального судового прова-
дження, яке відбудеться 24 березня 2017 о 14 годині 30 
хвилин у приміщенні Біловодського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Луганська, 30, для участі у підготовчому 
судовому засіданні в якості обвинуваченої.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до су-
ду передбачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Є.О. Соболєв

В провадженні Сватівського районного суду Лу-
ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 426/1526/17 стосовно Бойка Олексія Вікторови-
ча, 12.10.1976 року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. Обвинувачений Бойко О.В., зареєстрований за адре-
сою: м. Луганськ, вул. Совєтская, 92/24.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Бойка Олек-
сія Вікторовича в судове засідання, яке відбудеться 24 
березня 2017 року о 10.00 год. у залі Сватівського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: 
головуючий суддя Скрипник С.М., судді: Осіпенко Л.М., 
Попова О.М.

В провадженні Сватівського районного суду Луган-
ської області перебуває кримінальне провадження № 
426/1537/17 стосовно Линдіна Дмитра Євгеновича, 
17.07.1973 року народження, обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Об-
винувачений Линдін Д.Є. зареєстрований за адресою: 
м. Луганськ, кв. Щербакова, 11/6.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Линдіна 
Дмитра Євгеновича в судове засідання, яке відбудеть-
ся 24 березня 2017 року об 11.00 год. у залі Сватівсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: 
головуючий суддя Скрипник С.М., судді: Попова О.М., 
Река А.С.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає відповідачів у судо-
ве засідання на 21 березня 2017 року, а саме:

— Федорову Тетяну Василівну на 15.00 годину;
— Запорожан Олександра Олександровича на 15.30 

годину;
— Прасолову Наталію Юріївну на 16.00 годину;
— Сусліна Сергія Володимировича на 16.30 годину;
— Мартинюка Віктора Івановича на 17.00 годину;
— Сіробаба Дениса Володимировича на 17.30 годи-

ну за позовами Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «ПРИВАТБАНК» про стягнення забор-
гованості, до залу судових засідань Сватівського район-
ного суду Луганської області.

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

Суддя В.О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає відповідачів у судо-
ве засідання на 20 березня 2017 року, а саме:

— Пономаренка Дениса Анатолійовича на 15.30 го-
дину;

— Полупанова Володимира Миколайовича на 16.00 
годину;

— Смирнову Тетяну Анатоліївну на 16.30 годину за 
позовами Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Правекс-Банк» про стягнення заборгова-
ності, до залу судових засідань Сватівського районного 
суду Луганської області.

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

Суддя В.О. Половинка
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 17 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

  фОТОфАкТ

У Запоріжжі з’явилася 
вулиця Добровольчих 
батальйонів

Євген ЛОГАНОВ,  
«Урядовий кур’єр»

ГЕРОЯМ СЛАВА! У Заводському районі Запоріжжя вулицю 
Союзну перейменовано на честь запорізьких воїнів доброволь-
чих батальйонів, які віддали життя за свободу України. Серед 
них солдати Олександр Дяченко, Олександр Пальгуєв, Міруж 
Мірошніченко, Сергій Суховій, Володимир Зюзь, Дмитро Мар-
тьянов, Максим Прокуратов, Сергій Бурлака, Даніїл Касьянен-
ко, сержант Руслан Кушов, майор міліції Юрій Дмитрієв.

На відкритті меморіальної дошки з цієї нагоди заступник ди-
ректора департаменту інформаційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю Запорізької 
ОДА Олександр Зубченко 
наголосив на вирішальному 
внеску перших воїнів-добро-
вольців у збереження миру в 
регіоні.

— Завдяки мужності та 
самопожертві тисячі патріо-
тів зупинили «російську вес-
ну» в нашому краї, — зазна-
чив він. — Активісти майда-
ну стали на захист найваж-
ливіших об’єктів Запоріжжя, 
а згодом, не чекаючи нака-
зів і повісток, вирушили на 
східний фронт.

До вітань героїв приєд-
налися керуючий справами виконавчого апарату Запорізької 
облради Володимир Подорожко та начальник управління вну-
трішньої політики Запорізького міськвиконкому Володимир Го-
ловешко. Про формування 37-го окремого батальйону терито-
ріальної оборони згадав учасник АТО начальник штабу підроз-
ділу в 2014—2016 роках Ілля Лапін. Основу батальйону стано-
вили понад 300 активістів запорізької Самооборони. Спогада-
ми про бойовий шлях поділилися «кіборг» В’ячеслав Зайцев та 
ветеран полку «Азов» Максим Зайченко.

Право відкрити меморіальну дошку надали батькам Даніїла 
Касьяненка Костянтинові Миколайовичу та Марині Володими-
рівні, матері Міружа Мірошніченка Олені Шаран і молодшому 
братові Тарасу.

Василь БЕДЗІР,  
«Урядовий кур’єр»

У закарпатському місті 
Хуст увосьме відбув-

ся відкритий фестиваль-
конкурс стрілецької пісні. 
Це данина пам’яті подіям, 
які розгорталися у цьо-
му краї за нову державу 
Карпатська Україна. Хоч 
її історія була вельми не-
довгою, вона стала сим-
волом національних праг-
нень українського народу 
довоєнного часу. 

Щороку на фестиваль 
приїжджає дедалі більше 
учасників. Цьогоріч це 13 
солістів-вокалістів, 3 во-
кальні дуети, 3 тріо, во-
кальний квартет, 15 во-
кальних ансамблів, 13 хо-
рових колективів з Рів-
ненської, Львівської, Іва-
но-Франківської, Черні-
вецької, Хмельницької, 
Тернопільської, Микола-
ївської, Луганської об-
ластей, Словацької Рес-
публіки та різних куточ-
ків Закарпаття. Фести-
вальне журі очолив за-

служений діяч мистецтв 
України Степан Галябар-
да.

Окрім дипломів лау-
реатів, переможці отри-
мували грошові винаго-
роди. Дипломів І ступе-
ня удостоєно народний 
хор «Астра», виклада-
чів Ужгородської  шко-
ли мистецтв,  жіночий во-
кальний ансамбль «Муза» 
з Теребовлі на Тернопіль-
щині, аматорський  на-
родний чоловічий вокаль-
ний ансамбль «Октава» з 
цієї області, вокально-ін-
струментальний ансамбль 
«Самбірчани» з Львівщи-
ни. 

Лауреатами ІІ ступеня 
стали народна хорова ка-
пела «Боян» РБК з міста 
Бережани Тернопільської 
області, народний  во-
кальний ансамбль «Ільни-
чанка» із закарпатського 
села Ільниця, вокальний 
дует «Червона ружа» від-
ділу культури Мукачів-
ської райдержадміністра-
ції та співак Олександр 
Гобон з Хуста.

Третьоступеневими ла-
уреатами визначено на-
родний ансамбль пісні і 
танцю «Дружба» Ужго-
родського районного бу-
динку культури, вокаль-
ний ансамбль «Патріо-
ти» зі Стеблівки, що на 
Хустщині, народний ама-
торський ансамбль «Бай-
рак»  з Івано-Франків-
щини, чоловічий вокаль-
ний ансамбль Тячівського 
районного будинку куль-
тури, співак Іван Ливч зі  
Сваляви, тріо викладачів 
Тячівської дитячої школи 
мистецтв.

А Гран-прі присудже-
но народному аматор-
ському фольклорно-ет-
нографічному ансамблеві 
«Намисто» Теребовлян-
ського вищого училища 
культури.

Гала-концерт став свя-
том державності напере-
додні 15 березня — дня, 
коли 78 років тому від-
бувся вирішальний бій 
за Карпатську Україну в 
околицях Хуста. Учасни-
ки концерту стоячи вша-

нували мужність Героїв 
Небесної Сотні, які так са-
мо, як і сотні бійців «Кар-
патської Січі», полягли за 
ідею української держав-
ності. Згадали й тих за-
хисників рідної держави, 
які склали голови на сході 
країни, обстоюючи її не-
залежність. Пам’ять про 
героїв, які віддали жит-
тя, захищаючи рідну зем-
лю, втілюється в ниніш-
ніх прагненнях захищати 
країну від окупантів.

— І членів журі, і гля-
дачів вражали не лише 
натхнення, з яким учас-
ники виходили на сцену, 
а й рівень виконавської 
майстерності більшості 
з них. Він за ці роки від-
чутно зріс. Відчуваєть-
ся велика зацікавленість 
цим фестивалем, який 
уже ствердився, — ска-
зав, підсумовуючи, Сте-
пан Галябарда. — При-
кметно, що фестиваль пе-
реростає рамки відкрито-
го і стає всеукраїнським, 
адже географія учасників 
дуже широка. 

Почули c-те, браття,  
як боролось Закарпаття
ВІДЛУННЯ.  Стрілецькі пісні лунали в Хусті напередодні 
чергової  річниці вирішального бою за Карпатську Україну

ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДІЇ.  Український боксер Василь Ломаченко отримав від аме-
риканського телеканалу ESPN нагороду за найкращий нокаут 2016 року. Торік у груд-
ні  відбулося  ефектне дострокове завершення поєдинку українця в бою з Романом Мар-
тінесом.  Ломаченко здобув перемогу над пуерториканцем у п’ятому раунді, провівши 
ефектну двійку ударів: лівий аперкот та правий боковий.  Наш професіонал став пер-
шим боксером, якому вдалося заволодіти чемпіонськими поясами у двох різних вагових 
категоріях за найменшу кількість проведених боїв — 7 поєдинків. Свій тріумф чемпіон 
на прізвисько Хай-тек  присвятив Мохаммедові Алі. Свій наступний поєдинок Ломаченко 
проведе 8 квітня в Оксон-Гіллі (США) проти американця Джейсона Соси. Цього вечора у 
ринг також вийдуть українці Олександр Усик (зустрінеться з американцем Майклом Хан-
тером) та Олександр Гвоздик (битиметься з кубинцем Юнієскі Гонсалесом).

Активісти Майдану 
стали на захист 
найважливіших 
об’єктів Запоріжжя, 
а згодом, не чекаючи 
наказів і повісток, 
вирушили на східний 
фронт.
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