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

Посол США в Україні про відданість наших людей 
ідеалам свободи, права й курсу реформ
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Як мінімізувати роль 
чиновників 

ЕНЕРГООЩАДНІСТЬ. Система одержання «теплих креди-
тів» не тільки легка й зручна для громадянина, а й прозора. 
Адже в цьому процесі майже немає контактів із держчиновни-
ком, який вирішує, видавати кредит чи ні. Людина звертаєть-
ся до банку, відкриває рахунок, надає необхідні для отриман-
ня кредиту документи. І якщо вона купує матеріали або нега-
зовий котел (це може бути й ОСББ, яке залучає компанію для 
утеплення будинку), отримує від держави безпосередньо на 
власний рахунок компенсацію витрачених коштів. Так охарак-
теризував систему віце-прем’єр-міністр — міністр регіонально-
го розвитку, будівництва й житлово-комунального господар-
ства Геннадій Зубко.

Зі створенням Фонду енергоефективності людям надавати-
муть ще й технічні рішення. «Енергоефективні заходи — це не 
тільки економія, а й можливість отримання якісніших послуг. 
Головне — це можливість збільшити вартість житла. Адже в 
європейських країнах енергоефективне житло коштує на 10—
15% дорожче, ніж будь-яке інше», — цитує прес-служба Мінре-
гіону слова віце-прем’єр-міністра.
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

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

чорнобильців, 
студентів

У Києві газету можна також придбати в кіосках «Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

послуга за
приймання
передплати

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний 
індекс 40227

Передплатний індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 25 грн . . . . . . . . . . . . 47 грн . . . . . . . . . . 95 коп.

на 3 місяці . . . . . . . . . 75 грн . . . . . . . . . . 141 грн . . . . . . . . 2,15 грн

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

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА 2016 РІК

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

ЦИТАТА ДНЯ

ДЖЕФФРІ ПАЙЄТТ:

ЦИФРА ДНЯ

406 млн доларів     
становить, за попередніми даними НБУ, 

профіцит платіжного балансу України 
в першому півріччі  

«Хоч би що 

робила чи що здатна 

зробити Росія на Донбасі, 

це не втримає Україну 

від її європейського 

вибору».

Вища освіта: 
без плагіату і корупції 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФРОНТ

На Волині п’ята 
частина населення 
області не дивиться 
вітчизняного 
телебачення

«УК» дізнався, 
як на Полтавщині 
шанують пам’ять 
про свого видатного 
земляка Миколу Гоголя

РЕПОРТАЖ 

ЕКСКЛЮЗИВ. Відверто про те, як вдається на високій посаді 
руйнувати стереотипи, обстоювати кардинальні зміни в галузі 
й водночас знаходити час для трирічного сина, розповідає «УК» 
перший заступник міністра освіти і науки Інна СОВСУН  

35



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

13

документи
www.ukurier.gov.ua30 липня 2016 року, субота, № 142

Оголошення про закриття недіючих поточних рахунків, операції за якими здійснюються з викорис-
танням електронних платіжних засобів фізичних осіб - клієнтів АБ «УКРГАЗБАНК»

Шановні клієнти АБ «УКРГАЗБАНК»!
Повідомляємо Вам про наміри АБ «УКРГАЗБАНК» відмовитися від договорів комплексного банків-

ського обслуговування фізичних осіб, договорів комплексного банківського обслуговування фізичних
осіб – власників «Ощадних рахунків», договорів комплексного банківського обслуговування фізичних
осіб – власників карткового продукту «Домовичок», договорів на відкриття карткового рахунку та об-
слуговування платіжної картки АБ «Укргазбанк» (далі — договори) та закрити поточні рахунки, операції,
за якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів, за якими протягом останніх
трьох років поспіль були відсутні операції та відсутні залишки коштів (далі – карткові рахунки).

У зв’язку із вищезазначеним, в разі наявності відкритого на Ваше ім’я в АБ «УКРГАЗБАНК» такого
карткового рахунку, і якщо Ви бажаєте в подальшому використовувати такий картковий рахунок, про-
симо Вас протягом 30 календарних днів з дати публікації цього оголошення в газеті «Урядовий кур’єр»
звернутись до структурного підрозділу АБ «УКРГАЗБАНК», в якому Ви відкривали рахунок, та надати
письмову заяву про подальше використання карткового рахунку. 

В разі неподання Вами протягом 30 календарних днів з дати розміщення цього оголошення вище-
зазначеної письмової заяви, АБ «УКРГАЗБАНК», керуючись ч.3 ст. 651, ч.4 ст. 1075 Цивільного кодексу
України, цим повідомляє Вам про відмову від договору та закриття карткового рахунку. У разі виникнення
будь-яких питань, Ви можете звернутись до контакт-центру банку цілодобово з понеділка по неділю, за
телефонами:

по Україні: 0-800-309-000 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України — безкоштовні);
358 - короткий номер з мобільного телефона (за тарифами мобільного оператора зв’язку).

по м. Києву: (044) 590-49-99
Голова Правління К.Є. Шевченко

Повістка про виклик: Підозрюваний Єрма-
ков Віктор Дмитрович, 19.08.1969 р.н., заре-
єстрований за адресою: Сумська область, 
м. Ромни, вул. Берегова (колишня Артема), 37,
відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 290, 297-
5 КПК України викликається на 10.00 год. 03
серпня 2016 року до слідчого Роменського ВП
ГУНП в Сумській області Ващенка О.О. у каб.
№ 13 за адресою: Сумська область м. Ромни,
вул. Коржівська, 107 (тел. 0544822092) для
вручення повідомлення про підозру, допиту в
якості підозрюваного, надання доступу до ма-
теріалів досудового розслідування, ознайом-
лення із матеріалами кримінального
провадження, отримання копії обвинуваль-
ного акту та реєстру матеріалів досудового
розслідування у кримінальному провадженні
№ 42014200240000005 від 18.03.2014 року.
Поважні причини неприбуття особи на виклик
передбачені ст. 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття на виклик передбачені ст. 139 КПК
України.

Старобільський районний суд Луганської об-
ласті викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ
«Приватбанк», ПАТ «Акцентбанк» про стягнення
заборгованості, у судові засідання, які відбу-
дуться: 

12.08.2016 р.
Черняков Олександр Миколайович о 8.30
Ліннік Володимир Юрійович о 8.15
Сторчило Олена Миколаївна о 8.00
Татарнєв Сергiй Вiкторович о 8.45

Суддя І.В.Кудрявцев  
04.08.2016 р.
Сафронова Олена Володимирівна о 10.10

Суддя О.В.Ткач 
У разі неявки відповідача  у призначений час

або неповідомлення про причини неявки справу
буде розглянуто за його  відсутності за наяв-
ними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відпові-
дачі по справах вважаються належним чином
повідомленими про час, день та місце прове-
дення судового засідання.

Кролевецький районний суд Сумської об-
ласті відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України ви-
кликає Козенко Альону Іванівну, 15 серпня
1995 року народження, уродженку: м. Кроле-
вець Сумської області, останнє відоме місце
реєстрації: вул. В.Інтернаціоналістів, буд. 7а,
кв. 58, м. Кролевець Сумської області, як від-
повідачку по справі №579/865/16-ц, пров.
№2/579/216/16 за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Комерційний банк «При-
ватБанк» до Козенко Альони Іванівни про
стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Справа призначена до розгляду на 5 серпня
2016 року об 11 годині 40 хвилин у приміщенні
суду (м. Кролевець Сумської області, вул.
Франка, 13).

Суд пропонує Козенко А.І. подати письмові
пояснення та всі наявні докази по справі. У ви-
падку неявки відповідачки в судове засідання,
оголошення вважається належним повідом-
ленням і справа буде розглянута за відсутності
Козенко А.І.

Суддя Г. І. Сіра

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання відповідача Глущенка Віталія Во-
лодимировича (92013, Луганська обл., Лутугинський район,
с. Розкішне, вул. Комарова, б. 36, кв. 35) по цивільній справі
№409/1785/16-ц за позовом Глущенко Євгенії Петрівни про
розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 05.08.2016 р. (резервна
дата 10.08.2016 р.) о 09.00 годині в залі суду за адресою:
Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області викликає
в судове засідання Краснокутську Віру Олексіївну, останнє відоме
місце реєстрації якої: вул. Короленка, 52/20, м. Кіровоград, як від-
повідачку у цивільній справі за позовом першого заступника про-
курора Івано-Франківської області в інтересах Державного
агентства лісових ресурсів України, ДП «Ворохтянське лісове гос-
подарство» до Поляницької сільської ради, Краснокутської Віри
Олексіївни про визнання недійсним державного акта на право влас-
ності на земельну ділянку та повернення земельної ділянки, яке
відбудеться 04 серпня 2016 року о 14 год. в приміщенні Яремчан-
ського міського суду за адресою: м. Яремче, вул. Довбуша, 32
Івано-Франківської області.

Суддя Д.М. Гандзюк

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
спеціального досудового розслідування. 

Підозрюваний Братов Олександр Іванович, 14.05.1976 р.н.,
громадянин України, місце реєстрації: Одеська область, м. Біл-
город-Дністровський, вул. І. Франка, буд. 39, відповідно до
вимог ст. ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України вам необхідно
з’явитися 04.08.2016 о 10 год. 00 хв. до СВ УСБУ в Одеській об-
ласті за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 43, каб. № 7 (слідчий
Кононова І.С. т. (048)779-20-78), для ознайомлення 
з матеріалами спеціального досудового розслідування 
№ 22016160000000146 від 17.06.2016 за ч. 1 ст. 258-3 КК Ук-
раїни.

Уточнення
В оголошенні, надрукова-

ному в № 139 (5759) газети
«Урядовий кур’єр» від
27.07.2016 року про «Резуль-
тати конкурсу на залучення ін-
вестора для реалізації угоди
про розподіл вуглеводнів, які
видобуватимуться в межах ді-
лянки Юзівська» правильно чи-
тати «Yuzgaz B.V.», інше без
змін.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман,
вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за позовною заявою
Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк» до
Рудометова Дмитра Андрійовича про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Рудометов Дмитро Андрійович викликається до каб.
№ 15 суду на 02.08.2016 року о 10 годині 15 хвилин для участі у розгляді
справи по суті.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута у його відсутність за на-
явними доказами.

Суддя Ткачов О. М.

Приазовський районний суд викликає як відповідача Тищенка Валерія Яковича,
15.06.1968 року народження, останнє відоме місце реєстрації якого: 87634, До-
нецька обл., Новоазовський р-н, с. Обрив, с. Косогова, буд. 64, у судове засідання
по цивільній справі № 325/785/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Тищенка
Валерія Яковича про стягнення заборгованості, яке призначено на 03 серпня 2016
року о 09 годині 00 хвилин і відбудеться у приміщенні Приазовського районного
суду за адресою: вул. Пушкіна, 5, смт Приазовське Запорізької області.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим
про день, час та місце розгляду справи і у разі неявки до суду справа може бути
розглянута за його відсутності на підставі наявних у справі доказів. 

Суддя Діоба Г.О.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в су-
дове засідання як відповідача Мазуро Сергія Андрійовича (91000, 
м. Луганськ, вул. Фурманова, б. 51) по цивільній справі № 409/1773/16-
ц за позовом Мазуро Оксани Сергіївни про надання дитині права виїзду
за кордон без згоди батька.

Судове засідання відбудеться 04.08.2016 р. (резервна дата
11.08.2016 р.) о 09.00 годині в залі суду за адресою: Луганська область,
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О.Г.

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 липня 2016 р. № 457
Київ

Про затвердження Порядку розгляду 
електронної петиції, адресованої 

Кабінету Міністрів України
Відповідно до статті 231 Закону України «Про звернення громадян» Кабінет

Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Кабінету

Міністрів України, що додається.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 22 липня 2016 р. № 457

ПОРЯДОК 
розгляду електронної петиції, адресованої 

Кабінету Міністрів України
1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду електронної петиції, адре-

сованої Кабінету Міністрів України (далі — петиція).
2. Петиція — особлива форма колективного звернення громадян до Кабі-

нету Міністрів України, яке подається та розглядається відповідно до статті
231 Закону України «Про звернення громадян» (далі — Закон) та цього По-
рядку.

3. Громадяни можуть звернутися з петиціями до Кабінету Міністрів України
з питань, що належать до його компетенції, визначеної Конституцією України,
Законом України «Про Кабінет Міністрів України», іншими законами.

Не можуть вважатися петиціями заяви і скарги, порядок подання та роз-
гляду яких встановлено кримінальним процесуальним, цивільно-процесуаль-
ним, господарсько-процесуальним, трудовим законодавством,
законодавством про захист економічної конкуренції, Законами України «Про
судоустрій і статус суддів» та «Про доступ до судових рішень», Кодексом ад-
міністративного судочинства України, Законом України «Про запобігання ко-
рупції», а також порядок подання та розгляду яких по суті визначено
Законом.

4. Громадяни можуть звернутися з петиціями до Кабінету Міністрів України
безпосередньо через офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України (Єдиний
веб-портал органів виконавчої влади) (далі — Урядовий портал) або через
веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів громадян на
підтримку петиції (далі — громадське об’єднання).

5. Автор (ініціатор) петиції або громадське об’єднання заповнюють спеці-
альну форму на Урядовому порталі та розміщують текст петиції.

Під час заповнення форми автор (ініціатор) петиції зазначає прізвище, ім’я
та по батькові, місце проживання, контактний телефон, а також адресу елек-
тронної пошти.

Громадське об’єднання, яке здійснило збір підписів громадян на підтримку
петиції, під час заповнення форми зазначає своє найменування, відомості
про державну реєстрацію громадського об’єднання, місцезнаходження, а
також прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання керівника (особи,
уповноваженої представляти громадське об’єднання).

Автор (ініціатор) петиції повинен ідентифікуватися на Урядовому порталі
або веб-сайті громадського об’єднання (зокрема, за допомогою електронних
систем ідентифікації «Bank-ID», «сервісу коротких повідомлень» (SMS), елек-
тронного цифрового підпису або інших методів ідентифікації, передбачених
відповідними веб-сайтами).

Неправдиві відомості, подані автором (ініціатором) петиції, громадським
об’єднанням, є підставою для відмови в її оприлюдненні або для виключення
з режиму оприлюднення.

6. У петиції повинні бути викладені суть звернення та пропозиції. У заго-
ловку петиції зазначається її короткий зміст.

Петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, по-
рушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства,
жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, за-
клики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи лю-
дини.

7. Петиція оприлюднюється на Урядовому порталі протягом двох робочих
днів з дня надіслання її автором (ініціатором).

Дата оприлюднення петиції на Урядовому порталі, веб-сайті громадського
об’єднання є датою початку збору підписів громадян на її підтримку.

8. Громадянин, який бажає представити свою позицію щодо петиції, за-
повнює спеціальну форму, яка розміщена на Урядовому порталі або веб-сайті
громадського об’єднання.

Під час заповнення форми громадянин зазначає своє прізвище, ім’я, по
батькові, місце проживання, адресу електронної пошти та активує позначку
«Підтримую».

Громадянин, який бажає представити свою позицію щодо петиції, повинен
ідентифікуватися на Урядовому порталі або веб-сайті громадського об’єд-
нання (зокрема, за допомогою електронних систем ідентифікації «Bank-ID»,
«сервісу коротких повідомлень» (SMS), електронного цифрового підпису або
інших методів ідентифікації, передбачених відповідними веб-сайтами).

9. У разі невідповідності петиції вимогам, зазначеним у пунктах 3 і 6 цього
Порядку, вона не оприлюднюється або може бути виключена з режиму оп-
рилюднення, про що не пізніше ніж протягом двох робочих днів з дня її на-
діслання чи виявлення невідповідності петиції зазначеним вимогам
повідомляється автор (ініціатор) петиції з наданням відповідних роз’яснень.

Не оприлюднюється і не розглядається петиція, яка містить нецензурну
лексику та лайливі вислови, про що у дводенний строк з дня її надіслання
повідомляється автор (ініціатор) петиції.

Надіслана громадським об’єднанням петиція, яка не відповідає встанов-
леним цим Порядком вимогам, не може бути оприлюднена або може бути
виключена з режиму оприлюднення, про що повідомляється громадське
об’єднання не пізніше трьох робочих днів з дня надіслання петиції чи вияв-
лення її невідповідності зазначеним вимогам.

10. Під час збору підписів громадян на підтримку петиції, оприлюдненої
на Урядовому порталі, Секретаріат Кабінету Міністрів України (далі — Сек-
ретаріат) забезпечує:

безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною
системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;

електронну реєстрацію громадян для підписання петиції;
недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання

петиції, без участі громадянина;
фіксацію дати і часу оприлюднення петиції та підписання її громадянином.
11. Петиція розглядається в порядку, встановленому статтею 231 Закону,

за умови збору на її підтримку не менш як 25 000 підписів громадян протягом
не більше ніж трьох місяців з дня її оприлюднення.

12. Петиція, збір підписів на підтримку якої здійснювався через веб-сайт
громадського об’єднання і яка набрала необхідну кількість підписів громадян
на її підтримку в установлений строк, не пізніше наступного дня після на-
брання необхідної кількості підписів надсилається цим громадським об’єд-
нанням Кабінетові Міністрів України із зазначенням інформації про дату
початку збору підписів на підтримку петиції, дату її надіслання, загальну кіль-
кість та перелік осіб, які підписали петицію (чи посилання на джерело зазна-
ченої інформації в Інтернеті), строк збору підписів, найменування
громадського об’єднання та адресу електронної пошти для оприлюднення на
Урядовому порталі.

13. Організацію розгляду петицій забезпечує Секретаріат.
14. Секретаріат проводить перевірку:
змісту петиції та наданих автором (ініціатором), громадським об’єднанням

відомостей на відповідність вимогам Закону та цього Порядку;

дотримання громадським об’єднанням вимог Закону під час збору підписів
громадян.

15. На Урядовому порталі розміщується така інформація:
1) у разі розміщення петиції громадянином:
дата початку збору підписів громадян на підтримку петиції;
загальна кількість та перелік осіб, які підписали петицію;
дата початку розгляду петиції, яка набрала необхідну кількість підписів

громадян на її підтримку в установлений строк;
2) у разі надіслання петиції громадським об’єднанням:
відомості про громадське об’єднання (найменування, відомості про реєс-

трацію або прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання,
відомості про керівника (особу, уповноважену представляти громадське
об’єднання), місцезнаходження);

дата початку збору підписів громадян на підтримку петиції, дата надіслання
петиції, загальна кількість та перелік осіб, які підписали петицію (чи поси-
лання на джерело зазначеної інформації в Інтернеті);

строк збору підписів громадян на підтримку петиції, адреса електронної
пошти громадського об’єднання;

3) оголошення про підтримку або непідтримку Прем’єр-міністром України
петиції;

4) відповідь автору (ініціатору) петиції.
Також на Урядовому порталі забезпечується можливість пошуку петиції

за змістом або іншими реквізитами.
16. Петиція, яка в установлений строк не набрала необхідну кількість під-

писів громадян на її підтримку, після закінчення строку збору підписів не роз-
глядається як петиція, про що повідомляється автор (ініціатор) петиції з
наданням роз’яснень щодо порядку подання і розгляду порушеного питання
відповідно до Закону.

17. Збір підписів громадян на підтримку петиції, яка набрала необхідну
кількість підписів, припиняється.

18. Розгляд петиції, яка набрала необхідну кількість підписів громадян на
її підтримку протягом не більше ніж трьох місяців з дня її оприлюднення,
здійснюється невідкладно, але не більше ніж протягом десяти робочих днів
з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

19. Інформація про початок розгляду петиції оприлюднюється на Урядо-
вому порталі не пізніше ніж через три робочих дні після набрання необхідної
кількості підписів громадян на її підтримку, а у разі надходження петиції від
громадського об’єднання — не пізніше ніж через два робочих дні після її от-
римання.

20. Секретаріат протягом одного робочого дня після дати початку розгляду
петиції надсилає її відповідним органам виконавчої влади для розгляду по-
рушених у ній питань.

Відповідні органи виконавчої влади протягом двох робочих днів після на-
дходження петиції надсилають органові виконавчої влади, який визначений
у листі Секретаріату першим, пропозиції щодо її підтримки або непідтримки
з відповідним обґрунтуванням. Зазначений орган протягом трьох робочих
днів готує узагальнені пропозиції щодо підтримки або непідтримки Прем’єр-
міністром України петиції з відповідним обґрунтуванням із зазначенням по-
зиції інших органів виконавчої влади та надсилає їх Секретаріатові за
підписом керівника разом із завізованим ним проектом відповіді автору (іні-
ціатору) петиції або громадському об’єднанню.

21. Секретаріат протягом двох робочих днів після отримання пропозицій,
що надійшли від зазначеного першим у листі Секретаріату органу виконавчої
влади, опрацьовує їх та передає керівництву Секретаріату для доповіді
Прем’єр-міністру України.

У разі подання пропозиції щодо підтримки Прем’єр-міністром України пе-
тиції разом з такою пропозицією за потреби подаються проекти резолюцій
щодо підготовки відповідних проектів нормативно-правових актів, спрямо-
ваних на вирішення порушених у петиції питань.

22. Не пізніше наступного робочого дня після закінчення строку розгляду
петиції на Урядовому порталі у відповідному розділі оприлюднюється оголо-
шення з відповідним обґрунтуванням щодо підтримки або непідтримки її
Прем’єр-міністром України, а також надсилається відповідь автору (ініціа-
тору) петиції або громадському об’єднанню.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом Водя-
ницького Івана Павловича до Водяницького В’ячеслава Івановича про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщен-
ням.

Відповідач по справі Водяницький В’ячеслав Іванович, який зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Комунарів, б. 57, кв.
51, викликається на 08.15 годину 4 серпня 2016 року до суду, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя І. О. Сидоренко

Спеціальний дозвіл на користування надрами від 24.04.2012 №5536 (разом з угодою №5536 від

24.04.2012 про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин), серія та номер

А№000893, виданий Державною службою геології та надр України Державному підприємству завод «Елек-

троважмаш», вважати втраченим.



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

www.ukurier.gov.ua УРЯДОВий КУР’ЄР14

оголошення
Арцизький районний суд Одеської області ви-

кликає Єремеєва Анатолія Анатолійовича, зареєс-
трованого за адресою: вул. Чапаєва, буд. № 75, кв.
1, м. Арциз Одеської області як відповідача по ци-
вільній справі № 492/507/16-ц за позовом Товарис-
тва з обмеженою відповідальністю «Кредекс
Фінанс» до Єремеєва Анатолія Анатолійовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Розгляд справи призначено на 05.08.2016 р. о 09
год. 15 хв. у залі № 1 Арцизького районного суду
Одеської області за адресою: вул. Орджонікідзе,
буд. № 29, м. Арциз Одеської області, суддя Крутова
О.М., тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідача у судове засідання або
неповідомлення про причину його неявки, справа
буде розглянута у його відсутність за наявними у
справі матеріалами.

Суддя О.М. Крутова

Суддя Херсонського міського суду
Херсон ської області Котьо І.В. повідомляє
про слухання цивільної справи за позовною
заявою Гіріна Владлена Наумовича до Вели-
кого В’ячеслава Віталійовича про стягнення
боргу, яке відбудеться 12.09.2016 року о
13.15 годині за адресою: м. Херсон, вул.
Маяковського, 6/29, каб. 404, та викликає до
суду як відповідача Великого В’ячеслава Ві-
талійовича.

У разі неявки у судове засідання відпові-
дача справа буде розглядатися у вашу від-
сутність.

Суддя Котьо І.В.

Ічнянський районний суд Чернігівської області викликає Анісімову
Ніну Миколаївну (останнє відоме місце проживання: м. Алушта, вул.
Ялтинська, 1, кв. 89, АР Крим) як співвідповідача в судове засідання
по цивільній справі за позовом Тюткало Ганни Павлівни до Парафі-
ївської селищної ради Ічнянського району Чернігівської області про
визнання права власності на 1/2 частку спадкового майна.

Судове засідання відбудеться о 09 год. 00 хв. 9 серпня 2016 року
в приміщенні Ічнянського районного суду Чернігівської області за
адресою: 16700, Чернігівська область, м. Ічня, вул. Г.Коваля, 10.

Запропонувати співвідповідачу подати в суд до 8 серпня 2016
року на підтвердження заперечень всі раніше неподані докази.

У разі неявки співвідповідача в судове засідання без поважних
причин суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи дока-
зів.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в су-
дове засідання.

Суддя В. М. Овчарик

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, 
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає
цивільні справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Кобзєва К.О., Гав-
рілова М.М. про стягнення заборгованості за кредитним договором. Від-
повідач у цивільній справі № 233/3199/15-ц - Гаврілов Микола
Миколайович, 24.07.1956 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька
область, м. Макіївка, вул. Давиденка, 80а, викликається в судове засі-
дання на 08.00 год. 04.08.2016 року. Відповідач у цивільній справі 
233/3203/15-ц - Кобзєв Костянтин Олександрович, 05.12.1973 р.н., за-
реєстрований за адресою: Донецька область, м. Макіївка, кв-л Гвардій-
ський, 16/63, викликається в судове засідання на 08.15 год. 04.08.2016
року. Розгляд зазначених цивільних справ відбудеться в приміщенні
Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області (корп. №2,
каб. №16).

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про
причини неявки, інакше справи будуть розглянуті за їхньої відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева

Сватівський районний суд Луганської об-
ласті, розташований за адресою: Луганська
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги,
34, викликає Макрі Арканджело як відпові-
дача в судове засідання по цивільній справі
№ 426/7167/16-ц за позовом Домну Н.І. до
Макрі Арканджело про розірвання шлюбу,
що відбудеться 16 вересня 2016 року о 14.00.

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

Суддя С.А. Пчолкін

Сватівський районний суд Луганської об-
ласті, розташований за адресою: Луганська
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги,
34, викликає Кувічку Ірину Георгіївну, Кувічку
Андрія Юлійовича як відповідачів в судове
засідання по цивільній справі № 426/5220/15-ц
за позовом ПАТ «ВіЕйБі банк» до Кувічки І.Г.,
Кувічки А.Ю. про стягнення заборгованості
за кредитним договором, що відбудеться 14
вересня 2016 року о 14.00.

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

Суддя С.А. Пчолкін

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№ 157) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
до Нікуліна А.Ю. про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. Відповідач у цивільній справі № 233/2663/16-ц Нікулін
Андрій Юрійович, 08.10.1976 р.н., зареєстрований за адресою:
Донецька область, м. Макіївка, вул. 301-ї Донецької Дивізії, 6/9,
викликається у судове засідання на 08.30 год. 04 серпня 2016 р.
Розгляд зазначеної цивільної справи відбудеться в приміщенні
Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області (корп.
№ 2, каб. № 16).

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинний пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя Т.О. Мартишева

Марківський районний суд Луганської області викликає
відповідачів: Живаго Олександра Олександровича, Живаго
Ганну Віталіївну, Живаго Олександра Олександровича на су-
дове засідання для розгляду цивільної справи за позовом
Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Жи-
ваго Ганни Віталіївни, Живаго Олександра Олександровича,
Живаго Олександра Олександровича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського
районного суду Луганської області 05.09.2016 р. о 10.00 год.
за адресою: смт Марківка, пл. Соборна, буд. 31 Луганської
області.

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

Суддя А. Е. Дідоренко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донець-
кої області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Гур’янової Л.М., Казмірук М.М., Лісової В.М., Василенка О.В., Гора О.С. про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач у цивільній справі 
№ 233/3362/16-ц - Гора Олександр Станіславович, 25.12.1977 р.н., зареєстрований: м. Ма-
кіївка Донецької області, сел. Крупської, вул. Уборевича, 11/4, викликається в судове засі-
дання на 15.00 годину 01.08.2016 року. Відповідач у цивільній справі № 233/3310/16-ц -
Василенко Олексій Васильович, 06.04.1984 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, вул. Фабріціуса, 2, викликається в судове засідання на 15.10 год.
05.08.2016 р. Відповідач у цивільній справі № 233/3314/16-ц - Лісова Валентина Миколаївна,
05.04.1957 р.н., зареєстрована: м. Макіївка, вул. Курська, 13/13, викликається в судове за-
сідання на 15.20 годину 05.08.2016 р. Відповідач у цивільній справі № 233/3341/16-ц - Каз-
мірук Максим Миколайович, 09.05.1981 р.н., зареєстрований за адресою: м. Макіївка
Донецької області, вул. Малиновського, буд. 40/1, кв. 1, викликається в судове засідання
на 15.30 годину 05.08.2016 р. Відповідач у цивільній справі № 233/3364/16-ц - Гур’янова
Людмила Михайлівна, 09.12.1968 р.н., зареєстрована за адресою: м. Макіївка Донецької об-
ласті, вул. Токарєва, 21/14, викликається в судове засідання на 15.40 годину 05.08.2016 р.
Розгляд зазначених цивільних справ відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськ-
районного суду Донецької області (корп. №2, каб. №16).

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справи будуть
розглянуті за їхньої відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева

Добропільський міськрайонний суд До-
нецької області (85004, м. Добропілля До-
нецької області, вул. Банкова, 39а)
розглядає цивільну справу за позовом
Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний банк «Приватбанк» до Лиги
Наталії Василівни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором №б/н від
30.09.2008 року.

Відповідачка Лига Наталія Василівна
викликається на 20 вересня 2016 року о
13.00 годині до Добропільського міськ-
районного суду, кабінет №15, для участі у
розгляді справи у відкритому судовому
засіданні.

Відповідачці пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття, вона повинна повідо-
мити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у її відсутність. 

Суддя Здоровиця О. В.

Добропільський міськрайонний суд До-
нецької області (85004, м. Добропілля До-
нецької області, вул. Банкова, 39а)
розглядає цивільну справу за позовом
Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний банк «Приватбанк» до Онипка
Олександра Івановича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором
№б/н від 18.10.2012 року.

Відповідач Онипка Олександр Іванович
викликається на 20 вересня 2016 року об
11.00 годині до Добропільського міськ-
районного суду, кабінет №15, для участі у
розгляді справи у відкритому судовому
засіданні.

Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття, він повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність.

Суддя Здоровиця О. В.

Добропільський міськрайонний суд До-
нецької області (85004, м. Добропілля До-
нецької області, вул. Банкова, 39а)
розглядає цивільну справу за позовом
Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний банк «Приватбанк» до Метель-
ської Ольги Сергіївни про стягнення
заборгованості за кредитним договором
№б/н від 17.11.2011 року.

Відповідачка Метельська Ольга Сергі-
ївна викликається на 19 вересня 2016
року о 13.00 годині до Добропільського
міськрайонного суду, кабінет №15, для
участі у розгляді справи у відкритому су-
довому засіданні.

Відповідачці пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття, вона повинна повідо-
мити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у її відсутність. 

Суддя Здоровиця О. В.

Слов’янський міськрайонний суд Донець-
кої області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольского, буд. 2) розглядає цивільну справу
№ 2/243/2836/2016 за позовом Публічного
акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до
Фесенка Павла Євгеновича про стягнення
боргу за договором кредиту. Відповідач у
справі Фесенко Павло Євгенович, останнє ві-
доме місце мешкання якого: м. Горлівка, про-
вулок Трансформаторний, будинок 5,
квартира 68, викликається до суду на 01 ве-
ресня 2016 року на 16 годину 00 хвилин для
участі у розгляді справи по суті. Резервна
дата судового засідання 08 вересня 2016
року о 16 годині 00 хвилин.

Відповідачеві пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута за його відсутністю.

Суддя М.О. Гусинський

Костянтинівський міськрайонний суд До-
нецької області (85110, м. Костянтинівка До-
нецької області, пр. Ломоносова, № 157)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ
«Акцент-Банк» до Сергієнко О.В. про стяг-
нення заборгованості за кредитним догово-
ром. Відповідачка у цивільній справі 
№ 233/3352/16-ц Сергієнко Олена Володими-
рівна, 14.03.1989 р.н., зареєстрована за ад-
ресою: Донецька область, м. Макіївка, вул.
Бердянська, буд. 33, викликається у судове
засідання на 08.30 год. 05 серпня 2016 р.
Розгляд зазначеної цивільної справи відбу-
деться в приміщенні Костянтинівського
міськрайонного суду Донецької області
(корп. № 2, каб. №16).

Відповідачці пропонується надати свої за-
перечення 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

Гайворонський районний суд Кіровоград-
ської області повідомляє, що 10 серпня 2016
року о 09 годині 00 хвилин в приміщенні суду
за адресою: Кіровоградська область, м. Гай-
ворон, вул. Воровського, 3, каб № 5 (суддя
Поліщук В.В.) відбудеться слухання цивільної
справи № 385/204/16-ц, 2/385/112/16 за по-
зовом Бойко Яни Валеріївни до Таужненської
сільської ради, Бойка Богдана Валерійовича,
Бойка Максима Валерійовича про визнання
права власності на нерухоме майно в порядку
спадкування за законом. В судове засідання
викликається як відповідач Бойко Богдан Ва-
лерійович (останнє відоме місце прожи-
вання: м. Київ, бульвар Ромен Ролана, 5/8, кв.
293). В разі неявки відповідача в судове за-
сідання справа буде розглянута за його від-
сутності за наявними доказами. Одночасно
суд роз’яснює відповідачу його обов’язок по-
відомити суд про причини неявки у судове
засідання.

Суддя В.В. Поліщук

Деснянський районний суд м. Черні-
гова викликає як відповідача Тарасевича
Віктора Артуровича (останнє відоме місце
проживання: м. Чернігів, вул. Шевченка,
буд. 53-б, кв. 36) для участі у цивільній
справі № 750/3990/16-ц (2/750/1509/16) за
позовом Національного авіаційного уні-
верситету до Тарасевича Віктора Артуро-
вича про стягнення заборгованості за
договором.

Судове засідання відбудеться
15.09.2016 року о 14 год. 00 хв. в примі-
щенні суду за адресою: м. Чернігів, пр-т
Перемоги, 141, каб. 206 (Суддя Рахманку-
лова І.П.).

Попереджаємо, що в разі неявки в су-
дове засідання без поважних причин або
неповідомлення про причини неявки
позов буде розглянуто у вашу відсутність
за наявності доказів, що містяться в мате-
ріалах справи.

Суддя І.П. Рахманкулова

Костянтинівський міськрайонний суд До-
нецької області (85110, м. Костянтинівка До-
нецької області, пр. Ломоносова, № 157)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ
«Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Сек-
ретарьової Г.С. про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Відповідачка у ци-
вільній справі № 233/3349/16-ц Секрета-
рьова Галина Семенівна, 03.09.1964 р.н.,
зареєстрована: м. Дебальцево, Донецька об-
ласть,вул. Заводське селище, 46/79, викли-
кається у судове засідання на 08.40 год. 05
серпня 2016 р. Розгляд зазначеної цивільної
справи відбудеться в приміщенні Костянти-
нівського міськрайонного суду Донецької
області (корп. № 2, каб. № 16).

Відповідачці пропонується надати свої за-
перечення 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

Старобільський районий суд Луганської
області викликає:

Шипілову Оксану Володимирівну, заре-
єстровану за адресою: Луганська область,
м. Антрацит, вул. Нова, 29, як відповідача
у судове засідання  по цивільній справі 
№ 2/431/762/16р. за позовом Шипілова
В.І. про розірвання шлюбу;

Луцюк Олександра Анатолійовича, за-
реєстрованого за адресою: Луганська об-
ласть, м. Антрацит, вул. Жовтнева, 22-а,
як відповідача у судове засідання по ци-
вільній справі № 2/431/768/16р за позо-
вом Луцюк К.С. про розірвання шлюбу,
розгляд справ відбудеться 23 серпня 2016
року о 08 годині 55 хв. та 08 годині 45 хви-
лин в приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Старобільськ, вул. Миру,
38.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового

розслідування
Підозрюваний Коровченко Артем Вікторо-

вич, 22.10.1985 р.н., зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, м. Краматорськ, вул.
Л. Бикова, 1/141, на підставі ст. ст. 297-5,
133, 135 КПК України вам необхідно з’яви-
тись 01.08.2016, 02.08.2016, 03.08.2016 та
04.08.2016 у період з 09.00 год. до 18.00 год.
до каб. № 11 до слідчого в ОВС третього слід-
чого відділу слідчого управління прокуратури
Донецької області Симонян Р.С. за адресою:
Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Цен-
тральна, 3в, для проведення з вами слідчих
дій (допиту в якості підозрюваного, надання
доступу до матеріалів досудового розсліду-
вання та вручення обвинувального акта з до-
датками) у кримінальному провадженні 
№ 42014050000000671 від 11.09.2014 за ч. 1
ст. 258-3, ч. 4 ст.187 КК України.

Артемівський міськрайонний суд Донець-
кої області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5)
розглядає цивільну справу за позовом Дер-
жавної іпотечної установи до Красильникової
Тетяни Миколаївни, Красильникова Сергія
Валентиновича про стягнення суми заборго-
ваності за договором іпотечного кредиту.

Відповідачі у справі Красильникова Тетяна
Миколаївна, Красильников Сергій Валенти-
нович, що мешкають за адресою: м. Єнакієве
Донецької області, вул. Мальванова, 95, ви-
кликаються на 09.00 годину 10 серпня 2016
року до суду, каб. № 306, для участі у роз-
гляді вказаної справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої за-
перечення  щодо позову та докази. У випадку
неприбуття, відповідачі повинні 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

Сватівський районний суд Луганської об-
ласті, розташований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34,
викликає Плотнікова Сергія Олександровича,
Плотнікову Тетяну Миколаївну як відповідачів
в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/855/16-ц за позовом ТОВ «Порше Мобі-
літі» до Плотнікова С.О., Плотнікової Т.М. про
стягнення заборгованості та збитків відповідно
до Кредитного договору № 50004187 від
25.04.2012 р., що відбудеться 15 вересня 2016
року о 15.00 год.;

Говіна Сергія Миколайовича, Говіну Світ-
лану Михайлівну як відповідачів в судове за-
сідання по цивільній справі № 426/671/16-ц
за позовом ТОВ «Порше Мобіліті» до Говіна
С.М., Говіної С.М. про стягнення заборгова-
ності та збитків відповідно до кредитного до-
говору № 50003740 від 28.03.2012 р., що
відбудеться 15 вересня 2016 року о 15.30 год.

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

Суддя С.А. Пчолкін

Павлоградський міськрайонний суд Дніп-
ропетровської області (суддя Бондаренко
В.М.) викликає як відповідачів Куманова Во-
лодимира Олександровича, 29.06.1961 року
народження, останнє відоме місце прожи-
вання якого: м. Донецьк, вул. Краснозна-
менна, буд. 123а, кв. 1; Куманову Світлану
Анатоліївну, 01.11.1966 року народження, ос-
таннє відоме місце проживання якої: м. До-
нецьк, вул. Краснознаменна, буд. 123, по
цивільній справі № 185/5814/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Універ-
сал банк» до Куманова Володимира Олексан-
дровича, Куманової Світлани Анатоліївни про
стягнення заборгованості.

Судове засідання призначене на 26 серпня
2016 року на 09.00 год. за адресою: 51400,
Дніпропетровська область, м. Павлоград,
вул. Дніпровська, 135, каб. № 306.

У разі неявки відповідачів у судове засі-
дання, справа згідно з вимогами ЦПК Ук-
раїни, може бути розглянута за їх відсутності.

Суддя В.М. Бондаренко

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом Шмигельського Андрія
Богдановича до Шмигельської Марини Анатоліївни, Гольцевої Світлани Андріївни, третя
особа: Комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Сервіскомуненерго» про
визнання осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням. Від-
повідачі по справі Шмигельська Марина Анатоліївна, Гольцева Світлана Андріївна, що
проживають за адресою: Донецька область, м. Миколаївка, вул. Миру, б. 11, кв. 216,
викликається на 08.00 годину 04 серпня 2016 року до суду для участі у розгляді справи
по суті.

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

Суддя І.О. Сидоренко

Біловодський районний суд Луганської області викликає як відповідача по
справі № 408/1908/16-ц за позовом Пільдуш К.О. до Магденко М.М. про на-
дання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди
батька Магденка Максима Михайловича (15.12.1981 р.н., м. Свердловськ, Лу-
ганська обл.) в судове засідання, яке відбудеться 03.08.2016 року о 09 год. 00
хв.

Судове засідання відбудеться у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

Суддя Є.О. Соболєв

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом Тазетдінової
Ольги Сергіївни до Тазетдінова Романа Юрійовича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі Тазетдінов Роман Юрійович, який зареєстрований за
адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, пр. Свердлова, б. 1, кв. 55, викли-
кається на 08.00 годину 5 серпня 2016 року до суду для участі у розгляді справи
по суті.

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

Суддя І. О. Сидоренко
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Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Гретченка Віталія Анатолійовича,
22.07.1970 р.н., в судове засідання, яке призначене
на 14 годину 15 хвилин 02 вересня 2016 року для
розгляду цивільної справи № 319/859/16-ц за позо-
вом ПАТ «Акцент-Банк» до Гретченка Віталія Анато-
лійовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором, яке відбудеться за адресою: вул. Цен-
тральна, 26-а, смт Куйбишеве Куйбишевського
району Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю.М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Карнаух Тетяну Михайлівну, 20.04.1957
р.н., в судове засідання, яке призначене на 15 годину
00 хвилин 22 серпня 2016 року для розгляду цивіль-
ної справи № 319/854/16-ц за позовом ПАТ Комер-
ційний банк «Приват Банк» до Карнаух Тетяни
Михайлівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яке відбудеться за адресою: вул.
Центральна, 26-а, смт Куйбишеве Куйбишевського
району Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю.М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Удаліна Олександра Миколайовича,
25.03.1976 р.н., в судове засідання, яке призначене
на 14 годину 30 хвилин 2 вересня 2016 року для роз-
гляду цивільної справи № 319/861/16-ц за позовом
ПАТ Комерційний банк «Приват Банк» до Удаліна
Олександра Миколайовича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, яке відбудеться за
адресою: вул. Центральна, 26-а, смт Куйбишеве Куй-
бишевського району Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю.М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Суріна Андрія Сергійовича, 28.09.1984 р.н.,
в судове засідання, яке призначене на 14 годину 00
хвилин 2 вересня 2016 року для розгляду цивільної
справи № 319/853/16-ц за позовом ПАТ Комерційний
банк «Приват Банк» до Суріна Андрія Сергійовича
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, яке відбудеться за адресою: вул. Центральна,
26-а, смт Куйбишеве Куйбишевського району Запо-
різької області.

Суддя Горбачов Ю.М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
Тюфанової Любові Олексіївни до Тюфанова Олександра Олек-
сандровича, третьої особи на боці позивача Тюфанова Олек-
сандра Дмитровича про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням.

Відповідач по справі Тюфанов Олександр Олександрович, 3
лютого 1989 року народження, проживає за адресою, вказа-
ною в позовній заяві: Донецька область, м. Бахмут, пров.
Малий Троїцький, 32, викликається на 03 серпня 2016 року на
09 годину 00 хвилин до суду для участі у розгляді справи по
суті. Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він пови-
нен повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність.       Суддя Т.В. Давидовська

Горностаївський районний суд Херсонської області
викликає Вовченка Євгенія Володимировича в судове
засідання, яке відбудеться 05 серпня 2016 року 
о 09.00 годині для розгляду цивільної справи 
№ 655/398/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Вов-
ченка Євгенія Володимировича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором. Адреса суду:
Херсонська область, смт Горностаївка, вул. Торгова,
10. Явка відповідача обов’язкова. У разі неявки відпо-
відача в судове засідання, справа буде розглянута за
його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Посунько Г.А.

Горностаївський районний суд Херсонської області
викликає Войтовича Віталія Олександровича в судове
засідання, яке відбудеться 05 серпня 2016 року 
о 09.00 годині для розгляду цивільної справи 
№ 655/411/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Вой-
товича Віталія Олександровича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором. Адреса суду:
Херсонська область, смт Горностаївка, вул. Торгова,
10. Явка відповідача обов’язкова. У разі неявки відпо-
відача в судове засідання, справа буде розглянута за
його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Посунько Г.А.

Київський районний суд м. Одеси викликає Волоши-
нова Василя Олексійовича як відповідача у цивільній
справі № 520/7990/16-ц за позовом Грибова Якова Вік-
торовича до Волошинова Василя Олексійовича про ви-
знання особи такою, що втратила право користування
житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 04 серпня 2016 р. о 10
годині 00 хвилин, під головуванням судді Прохорова, в
приміщенні Київського районного суду м. Одеси за ад-
ресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 244. Явка від-
повідача обов’язкова. У випадку їх неявки в судове
засідання справа може бути розглянута за їх відсутності.

Суддя П.А. Прохоров

Троїцький районний суд Луганської області викликає
як відповідача у судове засідання Луганську міську раду
по справі № 433/959/16-ц за позовом Малова Вячеслава
Анатолійовича, Потапової Лілії Вячеславівни, в інтересах
яких діє Осьмак Яніна Валеріївна до Луганської міської
ради, третя особа: приватний нотаріус Станично-Луган-
ського районного нотаріального округу Тіхонова Лариса
Володимирівна про визнання права власності.

Засідання відбудеться 05 серпня 2016 року о 14 год.
00 хв. за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул.
1-го Травня, 5а.

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

Суддя Крівоклякіна Н.В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає як від-
повідача Трусевича Олександра Михайловича (останнє
відоме місце проживання: АР Крим, м. Севастополь, вул.
Вакуленчука, 26, кв. 32) по цивільній справі 
№ 2/756/2913/16, унікальний № 756/3343/16 за позовом
Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк»
до Трусевича Олександра Михайловича про стягнення
заборгованості в судове засідання на 26 жовтня 2016
року на 14 год.40 хв.

Наслідки неявки в судове засідання передбачені ст.
169 ЦПК України.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 23. 
Суддя М.М. Маринченко

Московський районний суд м. Харкова повідом-

ляє, що 21.06.2016 року винесено заочне рішення у

цивільній справі за позовом Царевської Олени Вале-

ріївни до Пагані Серджіо про розірвання шлюбу. Суд

роз’яснює Пагані Серджіо право ознайомитися зі

змістом вказаного рішення та отримати його копію

в приміщенні Московського районного суду м. Хар-

кова (м. Харків, пр. Ювілейний, буд. 38-Є, каб. 36).

Суддя Крівцов Д.А.

Жовтневий районний суд Миколаївської області
викликає Зайцеву Тетяну Сергіївну для участі як від-
повідача у справі за позовом Сахацького Іллі Івано-
вича до Зайцевої Тетяни Сергіївни про визнання
договору купівлі-продажу нерухомого майна дійс-
ним.

Розгляд справи призначено 1 вересня 2016 року
о 10.00 годині.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута
за її відсутності.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб.
№ 13.

Суддя В.В. Полішко

Добровеличківський районний суд Кіровоград-
ської області викликає Купенка Олексія Вікторовича
в судове засідання як відповідача у цивільній справі
за позовом ПАТ «ПРИВАТБАНК» до Купенка Олексія
Вікторовича про стягнення заборгованості по кре-
дитному договору, яке призначене до слухання на
26 серпня 2016 року о 13 годині 00 хвилин в примі-
щенні Добровеличківського районного суду Кіровог-
радської області за адресою: смт Добровеличківка,
вул. Центральна 119, зал судових засідань № 2.

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

Суддя Майстер І.П.

Тростянецький районний суд Сумської області ви-
кликає як відповідача Башлай Віталія Юрійовича,
23.10.1974 р.н., в судові засідання у цивільній справі
№ 588/796/16-ц провадження № 2/588/412/16 за по-
зовом Публічного акціонерного товариства Комер-
ційний Банк «ПРИВАТБАНК» до Башлай Віталія
Юрійовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яке відбудеться о 09 год. 00 хв. 08
серпня 2016 року, о 09 год. 00 хв. 18.08.2016 року 
в приміщенні суду за адресою: Сумська область, 
м. Тростянець, вул. Миру, 9. У разі неявки відпові-
дача справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя М.В. Щербаченко

Коломийським міськрайонним судом призначена до
розгляду цивільна справа № 346/3586/16-ц за позовом
ПАТ КБ «Приват Банк» до Слівінського Валерія Адоль-
фовича про стягнення заборгованості.

В судове засідання по справі викликається як відпо-
відач:

Слівінський Валерій Адольфович, останнє відоме
місце проживання: м. Коломия, вул. Шипайла, 4а Івано-
Франківської області на 09 год. 15 хв. 10 серпня 2016
року в приміщення суду в м. Коломия по вул. Грушев-
ського, 29. Суд пропонує відповідачу подати докази по
справі, у разі відсутності справа буде заслухана без його
участі.

Суддя В.М. Веселов

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області ви-
кликає Семьонова Василя Олександровича, 06.03.1961
р.н., останнє відоме місце проживання: вул. Подільська, 2,
кв. 7, м. Жмеринка Вінницької області, в судове засідання
як відповідача у цивільній справі № 130/931/16-ц; за позо-
вом Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні
ініціативи» до Семьонова Василя Олександровича про
стягнення заборгованості, яке відбудеться о 08.30 год.
05.08.2016 року за адресою: вул. Образцова, 6, м. Жме-
ринка, Вінницька область.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу
буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі
доказами. Про причини неявки суд необхідно повідомити.

Суддя К. Шепель

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання відповідача по справі
№ 409/1661/16-ц за позовом Державної іпотечної установи
до Черняка Андрія Леонідовича про стягнення заборгова-
ності за договором про іпотечний кредит.

Судове засідання відбудеться 04.08.2016 року о 09.00
год. (резервна дата на 09.08.2016 року о 08.00 год.) у залі
суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Шевченка, 2.

Викликається відповідач Черняк Андрій Леонідович, ад-
реса: Луганська область, м. Луганськ, вул. А. Ліньова, буд.
97, кв. 131.

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

Суддя Полєно B. C.

Попаснянський районний суд Луганської області викли-
кає відповідачів Козинка Володимира Вікторовича, Ко-
зинко Галину Олександрівну, які зареєстровані та
мешкають за адресою: Луганська область, Попаснянський
район, с. Голубівське, вул. Коперніка, буд. 23, у судове за-
сідання по цивільній справі №423/1109/15-ц за позовом
Несміянова Анатолія Михайловича до Козинка Володи-
мира Вікторовича, Козинко Галини Олександрівни про
стягнення суми боргу, що відбудеться 5 серпня 2016 року
о 09 год. 00 хв. у приміщенні Попаснянського районного
суду за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Су-
ворова, 6, каб. №4 (2 поверх). У разі неявки суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя В. А. Закопайло

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 25 липня 2016 року розглянуто

цивільну справу № 409/1418/16-ц за позовною за-

явою Петухова Олександра Георгійовича до Луган-

ської міської ради про визнання права власності в

порядку спадкування та винесено заочне рішення

про задоволення позову в повному обсязі.

Суддя Полєно B. C.

Горностаївський районний суд Херсонської області ви-
кликає представника Лізингової компанії товариства з об-
меженою відповідальністю «Транстехсервіс «Автограунд»
(код ЄДРПОУ 24141099) у судове засідання, яке відбудеться
3 серпня 2016 року об 11.00 годині, для розгляду цивільної
справи № 655/375/16-ц за позовом Поклада Петра Петро-
вича до Лізингової компанії товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Транстехсервіс «Автограунд» про стягнення
неустойки та відшкодування моральної шкоди, заподіяної
внаслідок порушення прав споживача. Адреса суду: Херсон-
ська область, смт Горностаївка, вул. Торгова, 10. Явка від-
повідача обов’язкова. У разі неявки відповідача в судове
засідання, справа буде розглянута за його відсутності на під-
ставі наявних у ній доказів.

Суддя Посунько Г. А.

Зміївський районний суд Харківської області ви-
кликає Швець Світлану Анатоліївну, яка зареєстро-
вана за адресою: Харківська область, м. Зміїв, вул.
50 років Комсомолу, 81, як відповідачку в цивільній
справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Швець Світ-
лани Анатоліївни про стягнення заборгованості за
договором кредиту № 817/9-27/29/7-006 від
03.08.2007 року.

Судове засідання призначено на 13 годину 30 хви-
лин 4 серпня 2016 року. У разі неявки Швець С.А.,
справу буде розглянуто за її відсутності на підставі
наданих доказів та буде винесено заочне рішення.

Суддя Чигрина Л. Г.

Чигиринський районний суд Черкаської області пові-
домляє, що 8 серпня 2016 року о 08 год. 00 хв. у залі су-
дових засідань за адресою: вул. Петра Дорошенка, 47,
м. Чигирин Черкаської області, буде проводитись слу-
хання цивільної справи № 2/708/283/16 за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «АКЦЕНТ-БАНК» до
Соломки Володимира Васильовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

В разі неявки в судове засідання відповідача Соломки
Володимира Васильовича, справа буде розглянута без
його участі.

Оголошення про виклик відповідача, відповідно до ст.
74 ЦПК України, вважається належним повідомленням.

Суддя О. Г. Івахненко

Малинський районний суд Житомирської області
викликає в судове засідання Манаса Олександра
Миколайовича як відповідача по цивільній справі за
позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний банк «ПриватБанк» про стягнення забор-
гованості за кредитним договором у розмірі 
11 393,83 грн, яке відбудеться о 09 год. 25 серпня
2016 року в приміщенні суду за адресою: м. Малин,
площа Соборна, 6. В разі неявки відповідача справа
буде розглянута по суті у його відсутність.

Суддя С. Д. Міхненко

В провадженні Галицького районного суду м. Львова
перебуває цивільна справа за позовом Мазепкіна Олега
Володимировича до Бедіної Людмили Миколаївни, Бе-
діна Миколи Володимировича про визнання особи
такою, що втратила право на користування житловим
приміщенням.

Бедіна Людмила Миколаївна, 13.08.1953 року народ-
ження, та Бедін Микола Володимирович, 22.08.1986
року народження, викликаються як відповідачі в судове
засідання, яке відбудеться 05.09.2016 року о 10.00 год.
у приміщенні Галицького районного суду м. Львова 
(м. Львів, вул. Чоловського, 2/6).

Суддя В. Ф. Романюк

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає Дорохова Ігоря Миколайовича як відповідача в
судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ 
№ 420/1288/16-ц (Провадження № 2/420/648/16) за по-
зовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Дорохова Ігоря Миколайо-
вича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 19
серпня 2016 року о 14 год. 00 хв. (резервна дата судо-
вого засідання 23 серпня 2016 року о 14 год. 00 хв.) у
приміщенні Новопсковського районного суду за адре-
сою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Луганської об-
ласті.

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

Суддя Ю. О. Бондар

Южний міський суд Одеської області викликає
Букша Георгія Івановича як відповідача по цивільній
справі №519/49/16-ц за позовом представника ПАТ
КБ «Приватбанк» до Букша Георгія Івановича про
стягнення заборгованості за кредитним договором
у розмірі 29 959,05 грн в судове засідання на 11 сер-
пня 2016 року о 10.00 год. у приміщенні суду за ад-
ресою: Одеська область, м. Южне, пр.
Григорівського Десанту, 26 «а», зал № 3.

У разі неявки відповідача Букша Георгія Івановича
в судове засідання, справа буде розглянута у його
відсутність.

Суддя З. І. Барановська

Старобільський районий суд Луганської області викли-
кає Демченко Михайла Миколайовича, зареєстрованого за
адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. 50 років
Жовтня, 32, як відповідача у судове засідання по цивільній
справі № 2/431/861/16р за позовом Демченко А.П., Погреб-
ної М.В. про надання дозволу дитині на тимчасові неодно-
разові поїздки за межі держави Україна разом із матір’ю
та бабусею, без згоди та супроводу батька, яке відбудеться
30 серпня 2016 року о 08 годині 50 хв. в приміщенні суду
за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул.
Миру, 38а.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя В.Ю. Колядов

В провадженні Ренійського районного суду Одеської об-
ласті знаходиться цивільна справа № 510/1029/15-ц за по-
зовом Шелег Уляни Миколаївни до Бабенка Романа
Олександровича про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання по справі призначено на 12.08.2016 р.
о 10 годині 45 хвилин у Ренійському районному суді за ад-
ресою: Одеська область, м. Рені, вул. Соборна, 122, суддя
Сорокін К.В., тел. (04840)40156.

Суд викликає як відповідача Бабенка Романа Олексан-
дровича, остання відома адреса: Одеська обл., м. Рені, вул.
28 червня, 170, кв. 17.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача,
Бабенка Романа Олександровича, у судове засідання
справа буде розглянута без його участі.

Суддя К.В. Сорокін

Старобільський районний суд Луганської об-
ласті викликає Іванова Євгена Сергійовича, за-
реєстрованого за адресою: Луганська область,
Антрацитівський район, с. Рафайлівка, вул.
Горького, буд. 27, як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 2/431/1017/16р. про
розірвання шлюбу, яке відбудеться 5 серпня
2016 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні суду за
адресою: Луганська область, 
м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а».

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

Суддя В. М. Сергєєв

Старобільський районний суд Луганської об-
ласті викликає Іванова Євгена Сергійовича, за-
реєстрованого за адресою: Луганська область,
Антрацитівський район, с. Рафайлівка, вул.
Горького, буд. 27, як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 2/431/1017/16р. про
розірвання шлюбу, яке відбудеться 5 серпня
2016 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні суду за
адресою: Луганська область, 
м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а».

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

Суддя В. М. Сергєєв

Придніпровський районний суд м. Черкаси ви-
кликає в судове засідання як відповідачку Лісову
Людмилу Олексіївну по справі за позовною заявою
Безносенко О.В. до Лісової Л.О., третя особа: Управ-
ління Державної міграційної служби України в Чер-
каській області, про визнання особи такою, що
втратила право користування житлом, яке відбу-
деться 15.08.2016 року о 14 год. 00 хв. у приміщенні
Придніпровського районного суду м. Черкаси за ад-
ресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 336.

Явка в судове засідання обов’язкова. В разі не-
явки відповідачки справа буде розглянута без її
участі.

Суддя О. М. Степаненко

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області по
кримінальній  справі № 185/5100/16-к за обвинуваченням Колоса Во-
лодимира Анатолійовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.
258-3 КК України, викликає обвинуваченого Колоса Володимира Ана-
толійовича в підготовче судове засідання, яке призначене на 8 серпня
2016 року о 15.00 год. та яке буде проводитися головуючим суддею
Косюк А.П. у режимі відеоконференції між Павлоградським міськ-
районним судом за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлог-
рад, вул. Дніпровська, 135, та Жовтневим районним судом м.
Маріуполя за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр-т Мета-
лургів, 31.

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

Суддя А. П. Косюк
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погоДА НА зАвтРА

Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 31 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +15 +20    +28 +33
Житомирська +15 +20    +28 +33
Чернігівська +15 +20    +28 +33
Сумська +15 +20    +27 +32
Закарпатська +15 +20    +28 +33
Рівненська +15 +20    +28 +33
Львівська +13 +18    +27 +32
Івано-Франківська +13 +18    +28 +33
Волинська +15 +20    +27 +32
Хмельницька +15 +20    +28 +33
Чернівецька +15 +20    +28 +33
Тернопільська +15 +20    +28 +33
Вінницька +15 +20    +29 +34

Oбласть Нiч          День
Черкаська +15   +20   +28  +33
Кіровоградська +15   +20   +28  +33
Полтавська +15   +20   +28  +33
Дніпропетровська +15   +20   +29  +34
Одеська +20   +25   +32  +37
Миколаївська +20   +25   +32  +37
Херсонська +20   +25   +32  +37
Запорізька +20   +25   +32  +37
Харківська +15   +20   +28  +33
Донецька +17   +22   +28  +33
Луганська +15   +20   +28  +33
Крим +20   +25   +30  +35
Київ +18   +20   +30  +32

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

На Луганщині
зростають 
таланти

Олена ОСОБОВА, 
«Урядовий кур’єр»

ДОЗВІЛЛЯ. Гасло фестивалю «Люди змінюють людей» жи-
телі краю сприйняли з ентузіазмом і вирішили скористатися чу-
довою нагодою продемонструвати власні таланти. У Сєверодо-
нецьку Павло Чабанов представив симбіоз з обладунками се-
редньовічного лицаря і слов'янської кольчуги, яка важила при-
близно стільки, скільки нинішній бронежилет. У місцевому клубі
«Вартан» люди різного віку і професій захоплено займаються
історичними реконструкціями, контактними видами спорту. 

Народні художники, батько й син Леонід та Олексій Терещен-
ки, презентували нові гумористичні зразки мистецтва різьблен-
ня по дереву. Їхні веселі вироби прикрашають вулиці нового ад-
міністративного центру Луганщини. Анна Семененко спекла най-
смачніший пряниковий будиночок з емблемою фестивалю. Те-
пер він подорожує країною, відвідав 29 міст.

За словами організаторів, учасники фестивалю
крокують назустріч тій омріяній країні, якою
ми хочемо бачити нашу Україну. Про це свід-
чать і гасла фестивалю: «Усе починається
з культури», «Люди змінюють людей».

У кожному куточку Луганщини, куди заві-
тав фестиваль, люди із задоволенням на-
вчалися новим умінням —
плели, в’язали, робили
ляльки, розписува-
ли глазур’ю пряни-
ки, танцювали під
музику аматорів
із Києва.

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’ єра»

Останній місяць літа — це
не лише гаряча пора для

хліборобів, а й підбиття під-
сумків найвідповідальнішого
часу господарювання. Неда-
ремно у нашому фольклорі
найбільше народних  афо-
ризмів і приказок присвяче-
но серпню. Погляньмо, скіль-
ки мудрих настанов, прогно-
зів і сподівань криється у їх-
ньому змісті: «У серпні —
підсумки літа», «Серпень го-
тує, вересень до столу по-
дає», «У серпневу пору все
неси до двору», «Минули
спаси — перевіряй запаси»,
«Якщо серпень з грозами —
зима з морозами», «Серпень
рік годує» тощо. Крім афо-
ризмів, прислів’їв і приказок
до наших днів збереглося
чимало прикмет, що переда-
ють із покоління в покоління
народні синоптики. Спосте-
рігаючи за погодними умова-
ми у дні серпневих релігій-
них свят, вони складали про-
гнози на наступні осінь, зи-
му, весну і літо. 

На які ж природні прикме-
ти і коли саме слід звертати
увагу? 

1 серпня — Мокрини. Ста-
рі люди за цим днем прогно-
зували, якою буде осінь. Як-
що зранку йтиме дощ, то по-
чаток осені буде вологим, а
наступного року гарно вро-
дить жито; якщо опівдні
хмарно — в середині осені
дощитиме; якщо замрячить
надвечір — вологим буде кі-
нець осені; якщо день ви-
дасться сухим і теплим, ба-
гато сонячних днів слід очі-
кувати у вересні, жовтні, на-
віть у листопаді.

2 серпня — Іллі Пророка.
Існує легенда, що цей святий
бере під свою опіку воду.
Всім, хто відчуває за собою
якісь провини, слід удосвіта
скупатися, «щоб змити свої
гріхи». Зібрану цього дня до-
щову воду (на Іллю рідко не
дощить) вважають цілющою.
«На Іллі — новий хліб на сто-
лі», — каже народна муд-
рість. Коровай, пироги та ва-
реники з борошна  нового
врожаю мають  прикрашати
обідній стіл. Сонячний день
на Іллі — в наступному році
недорід. Слід потурбуватися
про хлібні запаси.

На Маковія у церквах па-
рафіяни освячують запашні
букети з трав, з-поміж яких
обов’язково мали бути го-
ловки маку. Маковійські бу-
кети зберігають біля образів
упродовж року. З нагідок,
чебрецю, м’яти готують ці-
лющі чаї, купелі для немов-
лят, настоями ополіскують
голову — щоб не боліла і не
випадало волосся. Взимку
мак використовували для
куті на Різдво, а на Благові-

щення засушені квіти дівча-
та вплітали у волосся. Несли
в церкву освячувати
обов’язково і мед — вважа-
ли, що саме тоді він набуває
цілющих властивостей.

У давнину кияни збирали-
ся на березі Дніпра святити
воду. Скупатися цього дня —
запобігти сімом недугам. То-
му свято ще називають Спа-
сом на воді, або Мокрим Спа-
сом. 

На Маковія починають
відлітати у вирій птахи. З
Першого Спаса — холодна
роса. Старі люди кажуть: «У
Першого Спаса все у запасі
— дощ і вітер, погода й него-
да». Якщо на Маковія соняч-
но та сухо, такою самою буде
й наступна осінь. 

Святкують Преображення
Господнє (Яблучний Спас,
Другий Спас) 9 днів. А саме
19 серпня за древнім звича-
єм освячують перші плоди
(злаки, виноград чи яблука).
Тому в народі цей день нази-
вають Другим, або Яблучним
Спасом. У давнину до цього
часу правовірні селяни не
їли садовини, бо то вважало-
ся великим гріхом. Якщо
хто-небудь таки не втрима-
ється і з’їсть яблучко до Спа-
са, спокутувати цей гріх
можна було тільки тим, що
сорок днів після Спаса не їс-
ти жодного яблука.

З Другим Спасом співпа-
дає початок храмових свят.
За давньою традицією в Ук-
раїні кожен населений пункт

має своє релігійне свято —
храм. Це день глибокого по-
шанування пам’яті близьких
і рідних, які відійшли в ін-
ший світ.

«Прийшов Спас — держи
рукавиці про запас», — по-
вчає народне прислів’я. Як-
що цього дня сухо і сонячно
— осінь буде засушливою, а
зима морозною;  якщо до-
щитиме — осінь буде воло-
гою. 

З Успіння Пресвятої Бо-
городиці починається перше
бабине літо. На цю пору
припадає дозрівання кали-
ни, заготівля її на зиму. «Без
верби і калини — нема Ук-
раїни». Ця дивовижна рос-
лина стала одним із симво-
лів нашої держави, її кетяги
використовують у багатьох
народних обрядах і святах.
Якщо побачите під стріхою
сільської хати кетяги кали-
ни, знайте — тут є дівчина
на виданні. 

До Успіння слід заверши-
ти польові роботи і зібрати
садовину. «Успіння провод-
жай, а осінь зустрічай», —
нагадує народне  прислів’я.
Якщо ластівки та журавлі
відлетять до цього дня — на
Покрову (14.10) може випас-
ти перший сніг. Якщо день
буде погожим — осінь буде
теплою та сухою. 

На Горіховий Спас (Третій
Спас) під час церковних бо-
гослужінь парафіяни освя-
чують лісові та волоські горі-
хи. Завершується збір пізніх
фруктів і овочів. У льохах —
дозріле молоде вино. Почи-
нається осінній вилов риби у
ставках. Настала пора ве-
сіль. «На Спаса весілля гуля-
ти — бути подружжю бага-
тим», — стверджує народна
мудрість.

Нехай справджуються
кращі народні прикмети та
приказки, а українському
роду не буде переводу!

У серпневу пору 
все неси до двору
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ. На Спаса весілля гуляти — 
бути подружжю багатим

У Сєверодонецьку
Павло Чабанов
представив
баценет
середньовічного
лицаря
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1—7 серпня — Всесвітній тиждень грудного вигодову-
вання

2 серпня — День високомобільних десантних військ;
Пророка Іллі

4 серпня — День Національної поліції України
6 серпня — Всесвітній день боротьби за заборону

ядерної зброї
7 серпня — День Повітряних сил Збройних сил

України
8 серпня — День військ зв’язку
9 серпня — Міжнародний день корінних народів світу
12 серпня — Міжнародний день молоді
14 серпня — День будівельника; День працівників ве-

теринарної медицини; Маковія, Перший
Спас — Медовий, 

15 серпня — День археолога
19 серпня — День пасічника; Всесвітній день гумані-

тарної допомоги;  Преображення Господ-
нє (Другий Спас — Яблучний)

23 серпня — День Державного прапора України; Між-
народний день пам’яті про работоргівлю
та її ліквідацію

24 серпня — День Незалежності України
27 серпня — День авіації
28 серпня — День шахтаря; Успіння Пресвятої Богоро-

диці. Перша Пречиста
29 серпня — Міжнародний день дій проти ядерних ви-

пробувань; Третій Спас — Горіховий
30 серпня — Міжнародний день жертв насильницьких

зникнень

НАШ КАЛЕНДАР

Cерпень — місяць врожайний, тож закономірно, що розпочинається сезон гучних весіль
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