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Президент про факт військового параду як нагоду 
виявити шану вітчизняним Збройним силам
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Субвенції ще очікують 
господарів 

ІНФРАСТРУКТУРА. Понад 80% коштів державної субвен-
ції вже розподілено між проектами розвитку інфраструкту-
ри об’єднаних територіальних громад. Про це повідомив пер-
ший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства В’ячеслав Негода на чер-
говому засіданні комісії з розгляду поданих об’єднаними гро-
мадами заявок на інфраструктурні проекти, які можна реалізо-
вувати за кошти субвенції з державного бюджету.

Станом на початок серпня до Мінрегіону надійшло вже 936 
проектних заявок від 151 об’єднаної територіальної громади на 
інфраструктурні проекти, які буде реалізовано за рахунок дер-
жавної субвенції. Загальна сума реалізації поданих проектів 
становить приблизно 805 мільйонів гривень, повідомляє прес-
служба відомства. Більша частина коштів субвенції все ще зали-
шається без проектних заявок у Рівненській області, взагалі не 
надходило заявок від Київщини. Значний залишок невикориста-
ної субвенції мають Хмельниччина, Полтавщина, Одещина, Тер-
нопільщина, Чернігівщина, Львівщина, Буковина й Волинь.

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»
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ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

1034 361 особу     
з тимчасово окупованої території 

та районів проведення АТО 
розміщено в інших областях країни, 

за даними регіональних штабів ДСНС  

«Уся техніка, 
яка має бути на фронті, 

буде на фронті. 
Значну її частину перед 

Днем Незалежності буде 
безпосередньо у зоні АТО 

передано військам».

Є другий мільйон!

ДОВКІЛЛЯ

Закарпатська влада 
розв’язує проблеми 
утилізації побутових 
відходів за допомогою 
іноземних інвесторів

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження списків виробництв, 
робіт, професій, посад і показників, 
зайнятість в яких дає право на пенсію 
за віком на пільгових умовах»

ОРІЄНТИР

ЖНИВА. У регіонах України комбайни працюють від спаду 
роси до зорі 
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Слов’янським міськрайонним
судом Донецької області (84100, 
м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, 2) розглядається цивільна
справа за позовом Кутиш Оксани
Олександрівни до Кутиш Олексан-
дра Володимировича, третя особа:
Орган опіки та піклування Слов’ян-
ської міської ради Донецької об-
ласті, про позбавлення батьківських
прав.

Відповідач по справі Кутиш Олек-
сандр Володимирович (останнє ві-
доме місце проживання: Донецька
область, м. Слов’янськ, вул. Банків-
ська (Ю. Комунарів), будинок 71,
квартира 89), викликається на 8
серпня 2016 року на 09 годину 00
хвилин до судді Кривошеєва Д.А.
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Д.А. Кривошеєв

Слов’янський міськрайонний суд у До-
нецькій області (84112, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, 2) розглядає цивільні
справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості до:

1. Відповідач: Мірошніченко Каріна
Дмитрівна, останнє місце реєстрації та
проживання: Донецька обл., м.
Слов’янськ, вул. Ком’яхова, буд. 44, кв. 19,
викликається 08 серпня 2016 року о 08
год. 00 хв. до суду для участі у розгляді
справи по суті.

2. Відповідач: Сідий Ігор Михайлович,
останнє місце реєстрації та проживання:
Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Васи-
левського, буд. 14, кв. 134, викликається
08 серпня 2016 року о 08 год. 00 хв. до
суду для участі у розгляді справи по суті.

3. Відповідач: Стрєлкова Наталія Ана-
толіївна, останнє місце реєстрації та про-
живання: Донецька обл., Слов’янський
район, с. Привілля, вул. Кучеренко, буд.
52, викликається 08 серпня 2016 року о 08
год. 00 хв. до суду для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя О.В. Неженцева

Добропільський міськрайонний
суд Донецької області (85004, м. До-
бропілля, Донецької області, вул. Ра-
дянська, буд. 39А) розглядає
цивільну справу за позовом Товарис-
тва з обмеженою відповідальністю
«ДТЕК Добропіллявугілля» в особі
філії «Управління комунальних коте-
лень» до Лазарєва Миколи Ілліча про
стягнення заборгованості з оплати
житлово-комунальних послуг за цен-
тралізоване опалення.

Відповідач Лазарєв Микола Ілліч
викликається на 08 серпня 2016 року
о 09.00 годині до Добропільського
міськрайонного суду, кабінет № 7, для
участі у розгляді справи. До розгляду
цивільної справи пропонується надати
суду письмові пояснення та запере-
чення, а також усі наявні докази по
справі.

У випадку неприбуття до судового
засідання відповідача, необхідно пові-
домити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у його
відсутність на підставі наявних у них
даних чи доказів і ухвалено заочне рі-
шення.

Суддя Діденко С.О.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів  з продажу майна, набутого у власність Національним банком 
України у рахунок погашення боргу за кредитами, на електронному торговельному майданчику 

ДП «СЕТАМ»
Національний банк України оголошує відкриті торги з реалізації активів, що будуть проводитися

на  електронному торговому майданчику ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СЕТАМ», електронна адреса
веб-сайту Організатора: www.setam.net.ua 

Продажу підлягає таке майно: 

Дата проведення аукціону: 05.09.2016. Початок торгів: 09:00:00,  закінчення торгів - 18:00:00 за
київським часом, якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до завершення зазначеного
строку, електронні торги автоматично продовжуються на 10 хвилин від часу подачі останньої цінової
пропозиції. Загальна тривалість такого продовження не може тривати довше 24:00 год. того ж ро-
бочого дня.    Місце проведення відкритих торгів (у формі електронних торгів): www.setam.net.ua

Кінцевий термін прийняття заявок на участь в відкритих торгах та сплати гарантійних внесків до
09 год. 00 хв. 04.09.2016. З детальним описом лотів та умовами проведення аукціону можна ознайо-
митись на веб-сайті  Організатора аукціону: https://setam.net.ua/poryadok-nbu 

Умови проведення електронних торгів:
1. Гарантійний внесок – 10% від початкової ціни продажу лота.
2. Гарантійні внески для участі у відкритих торгах (аукціоні) вносяться на поточний рахунок ДП

«СЕТАМ», код ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Державний ощадний банк України»,
МФО 322669.

3. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
4. Переможець аукціону повинен протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати підписання протоколу

електронних торгів перерахувати остаточну суму, зменшену на розмір сплаченого ним гарантійного
внеску, за придбаний лот за вказаними в протоколі реквізитами.

5. Усі витрати, пов'язані з реєстрацією договорів купівлі-продажу покладаються на покупця – пе-
реможця аукціону. Переможець аукціону відмовляється від будь-яких претензій до продавця після
підписання договору купівлі-продажу придбаного активу.

6. Крок аукціону 5% від початкової ціни лоту, якщо ціна становить від 1,00 до 10 000,00 грн
включно; 3% від початкової ціни лоту, якщо ціна становить від 10 000,01 до 100 000,00 грн включно;
2% від початкової ціни лоту, якщо ціна становить від 100 000,01 до 1 000 000,00 грн включно; 1% від
початкової ціни лоту, якщо ціна становить 1 000 000,01 грн та більше.

За інформацією щодо ознайомлення з активами звертатись до відповідальної особи Якуби Сергія
Володимировича за телефонами (044) 521-88-82, (050) 861-03-25, e-mail: Serhii.Yakuba@bank.gov.ua. 

Організатор аукціону: ДП «СЕТАМ», код ЄДРПОУ 39958500, поштова адреса: 01001, м. Київ, вул.
Стрілецька, 4-6, тел. 044-331-17-21, працює щоденно крім вихідних та святкових з 09.00 год. до 18.00
год. 

Детальна інформація по лотам розміщена на сайті www.setam.net.ua.

Біловодський районний суд Лу-
ганської області викликає відпові-
дачів по справі № 408/1653/16-ц за
позовом ПАТ «Універсалбанк» до
Науменка В.О. та Науменко Н.О.
про стягнення заборгованості - На-
уменка Володимира Олександро-
вича та Науменко Наталію
Олександрівну (м. Свердловськ, с.
Шахтарське, Луганська обл.) в су-
дове засідання, яке відбудеться
10.08.2016 року о 10 год. 00 хв. Су-
дове засідання відбудеться в при-
міщенні суду за адресою:
Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Луганська, 30. У разі
неявки справу буде розглянуто без
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя Є. О. Соболєв

Шевченківський районний суд м. Чер-
нівці викликає Бордіяна Миколу Дмитро-
вича, Бордіян Ольгу Іванівну, Бордіяна
Сергія Миколайовича, Бордіян Оксану
Михайлівну, які проживають за адресою:
м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева, буд.
6, кв. 107, як відповідачів у судове засі-
дання по цивільній справі за позовом
Бордиян Наталії Миколаївни, Бордіяна
Володимира Сергійовича та Ватаманюка
Данила Івановича про визнання осіб та-
кими, що втратили право користування
жилим приміщенням, на 09.30 год. 19
серпня 2016 року за адресою: м. Чер-
нівці, вул. Кафедральна, 4, каб. 5.

В разі неявки в судове засідання від-
повідачів: Бордіяна Миколи Дмитровича,
Бордіян Ольги Іванівни, Бордіяна Сергія
Миколайовича, Бордіян Оксани Михай-
лівни справу буде розглянуто в їхню від-
сутність за наявними в ній матеріалами.

Суддя О. Г. Літвінова

Троїцький районний суд Луган-
ської області викликає як відпові-
дача в судове засідання Руль
Ростислава Олександровича по
справі № 433/898/16-ц за позовом
фізичної особи-підприємця Да-
нільченко Н.А. до Руль Ростислава
Олександровича про стягнення за-
боргованості, пені, інфляційних
витрат та процентів за договором
поставки.

Засідання відбудеться 10 серпня
2016 року о 15 год. 00 хв. за адре-
сою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.
Краматорський міський суд До-

нецької області (84000, м. Крама-
торськ, вул. Маяковського, 21)
розглядає цивільну справу за позо-
вом ПАТ «Укрсоцбанк» до Абубякі-
рова Ільдара Абдуловича,
Омеленчука Владислава Михайло-
вича про стягнення заборгованості,
які проживають за адресою: До-
нецька область, м. Макіївка, вул. Рє-
піна, буд. 20, кв. 30, викликаються на
26 серпня 2016 року о 09.30 годині до
суду, каб. №7, для участі у розгляді
справи по суті (№ 2/234/3921/16).

Відповідачам пропонується надати
свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття, відпові-
дачі повинні повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде
розглянута у їхню відсутність.

Суддя Переверзева Л. І.

Сошинський Сергій Олегович
повідомляє Петрівську Оксану
Костянтинівну про дострокове ро-
зірвання договору оренди нежит-
лового приміщення № 16 від
02.01.2016 р. за адресою: вул.
Маршала Жукова, буд. 26, літера
А, у зв’язку з порушенням умов
договору в частині сплати орен-
дної плати, про нарахування
штрафних санкцій, передбачених
договором та чинним законодав-
ством, і необхідність у найкорот-
ший термін сплатити заборговану
суму орендної плати.

З опублікуванням оголошення
Петрівська Оксана Костянтинівна
вважається повідомленою згідно
чинного законодавства України.

ПОВіСТКА ПРО ВИКЛИК 
ПіДОЗРЮВАНОГО

при здійсненні спеціального 
досудового розслідування

Підозрювана Смаглій Галина Олексан-
дрівна, 02.04.1950  року народження, заре-
єстрована та фактично мешкаюча за
адресою: Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Архангельська, буд. 5, кв. 207,
на підставі ст.ст.297-5, 133, 135 КПК Ук-
раїни, Вам необхідно з’явитися 10, 11 та 12
серпня 2016 року, у період часу з 09 год. 00
хв. до 18 год. 00 хв. до каб. № 7 3-го відді-
лення (з дислокацією в м. Краматорськ)
слідчого відділу Управління СБ України в
Донецькій області до слідчого Журка Л.Ю.
за адресою: Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 56-А,
для  проведення слідчих дій за Вашою
участю у кримінальному провадженні 
№ 22016050000000142, в якому Ви є підоз-
рюваною у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 2 ст. 110 КК України.

ПОВіСТКА ПРО ВИКЛИК ПіДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному АРНОВУ Володимиру Олександровичу, 15.12.1950 року народження, який зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, м. Макіївка, с. Свердлова, вул. Урожайна, буд. 51, кв. 5, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК
України, вам необхідно з’явитися 6 серпня 2016 року та 8 серпня 2016 року до каб. 3 СВ УСБУ в Донецькій області до
слідчого Черечина А.В. за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Енгельса, буд. 33, для проведення слідчих
дій за вашою участю у кримінальному провадженні №22015050000000170 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

  

№ №
 лл
оо
ттуу

 

ЗЗмміісстт  ллооттуу  
ППооччааттккоовваа  ццііннаа  ллооттуу  
ааккттууааллььнниихх  ттооррггіівв ,,  

ггррнн ..  

163163 

Нежиле приміщення (цегла) літ.А, вбудоване в жилий будинок, загальною площею 
895,5 кв.м (площа наземних поверхів 469,2 кв.м, площа підвальних приміщень 426,3 
кв.м)  що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Двірцева, 
буд. 45.   

1 568 970,00 

163165 

Нежитлові будівлі та приміщення загальною площею 3542,6 кв.м, що складаються з: 
нежитлової будівлі, частини нежитлового приміщення підвалу №7 в літ.«А-3» площею   
2948,9 кв.м, нежитлової прибудови літ.«А’ -3» площею 593,7 кв.м, що розташовані за 
адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 6. 

8 339 000,00 

163169 Нежитлова будівля літ.«А-5» загальною площею 2810,1 кв.м, що розташована за 
адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 3. 20 480 000,00 

163178 
Нежитлова будівля консервного цеху, позначена в плані літерою «А», загальною 
площею 4720,4 кв.м, що розташована за адресою: Київська область, селище Ставище, 
пров. Радянський, 1, будинок під номером 3. 

1 193 640,00 

163185 

Нежитлові приміщення підвалу №9, 10, 27, першого поверху № 46, 46-а, 47-50, 50-а, 
другого поверху №37, 37-а, 37-б, 38-40, 42, 43, 51-53 в нежитловій будівлі літера «А-
2» загальною площею 238,4 кв.м, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Богдана 
Хмельницького, 14/16. 

1 757 600,00 

163189 

Нежитлові будівлі загальною площею 1401,8 кв.м, а саме: літ. «А-1» площею 152,5 
кв.м, літ. «Б-1» площею 449,2кв.м, літ. «В-1», «В’ -1» площею 351,7 кв.м, літ. «Ж-1» 
площею 153,8 кв.м, літ. «К-2» площею 294,6 кв.м, що розташовані за адресою:  
м. Харків, вул. Службова,  107. 

1 206 000,00 

163192 
Нежитлові будівлі загальною площею 815,9 кв.м, а саме: літ. «Х1-1» площею 87,5 
кв.м, літ. «Х-1» площею 25,3 кв.м, літ. «Х2-1» площею 24,7 кв.м, літ.«И-1» площею 
678,4 кв.м, що розташовані за адресою: м. Харків, майдан Повстання, 7/8 

1 403 000,00 

163194  233 010,00 

 

СПИСОК
народних депутатів України,

обраних на проміжних виборах 
народних депутатів України

17 липня 2016 року в одномандатних
виборчих округах № 114,151

Богдан Руслан Дмитрович, 1972 року
народження, освіта вища, голова, По-
лтавська обласна організація Всеукра-
їнського об’єднання «Батьківщина»,
проживає в місті Києві, член політичної
партії Всеукраїнське об’єднання «Бать-
ківщина», суб’єкт висування — полі-
тична партія Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина», обраний в одноман-
датному виборчому окрузі № 151.

Шахов Сергій Володимирович, 1975
року народження, освіта вища, дирек-
тор, ТОВ «Шахов Сергій Володимиро-
вич», проживає в місті Кадіївка
Луганської області, член Політичної
партії «Наш край», суб’єкт висування
– Політична партія «Наш край», обра-
ний в одномандатному виборчому ок-
рузі № 114.

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 

цВК іНфОРМУЄ�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 липня 2016 р. № 464
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті за програмою
«Видатки для Служби безпеки України на реалізацію

заходів щодо підвищення обороноздатності 
і безпеки держави»

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Мініс-
трів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті
за програмою «Видатки для Служби безпеки України на реалізацію заходів щодо під-
вищення обороноздатності і безпеки держави», що додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2016 р. № 464

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 

«Видатки для Служби безпеки України на реалізацію заходів щодо підвищення
обороноздатності і безпеки держави»

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у держав-
ному бюджеті для виконання заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки
держави (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюд-
жетної програми є СБУ.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:
закупівлю та виготовлення спеціальної техніки та спеціальних технічних засобів;
закупівлю озброєння та боєприпасів;
придбання, утримання та ремонт транспортних засобів спеціального призначення;
придбання, утримання та ремонт засобів і майна зв’язку спеціального призначення;

капітальне будівництво, капітальний та поточний ремонт і реконструкцію будівель
і споруд СБУ спеціального призначення;

погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства.
4. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в

установленому законодавством порядку.
5. Взяття бюджетних зобов’язань здійснюється виключно в межах відповідних фак-

тичних надходжень коштів.
6. Видатки, пов’язані з капітальним будівництвом, здійснюються відповідно до По-

рядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України,
2001 р., № 52, ст. 2374).

7. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться в установ-
леному законодавством порядку.

8. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюд-
жетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійс-
нюються в установленому законодавством порядку.

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 липня 2016 р. № 491
Київ

Про внесення зміни у додаток до постанови Кабінету
Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р.

№ 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» (Офіційний
вісник України, 2014 р., № 22, ст. 683; 2015 р., № 70, ст. 2302), виклавши абзац перший
пункту 21 в такій редакції:

«21. Припинення здійснення витрат на проведення виставок, ярмарків, з’їздів, сим-
позіумів, конгресів за рахунок коштів загального фонду бюджету (крім інформацій-
ного та організаційного забезпечення участі України у Франкфуртському
міжнародному книжковому ярмарку та Венеціанському бієнале сучасного мистец-
тва).».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Вбудоване приміщення загальною площею 95,3 кв.м, що роташоване у
житловому будинку за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ,
вул. Ілліча, 1



�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
У зв’язку з втратою документів на право влас-

ності на дві земельні ділянки, що знаходяться за ад-
ресою: Києво-Святошинський район Київської
області, Ходосівська сільська рада, кадастровий
номер 3222487000:03:001:0160 та кадастровий

номер 3222487000:03:001:0162, вважати недійс-
ними: Державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку Серії ЯЕ №818369; Державний акт на
право власності на земельну ділянку Серії ЯЕ
№818370.

До Ужгородського міськрайонного суду виклика-
ється Сідун Євгеній Стефанович, який зареєстрова-
ний за адресою: м. Ужгород, вул. Заньковецької,
17/12, як відповідач по справі за позовом Сідун
Олени Миколаївни до Сідуна Євгенія Стефановича,
третя особа - Демченко (Сідун) Максим Євгенійович,
про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування житлом, на судове засідання, яке відбу-
деться 7 вересня 2016 року о 9 год. 00 хв. у
приміщенні Ужгородського міськрайонного суду за
адресою: м. Ужгород, вул. Загорська, 53. 

Суддя О. А. Придачук

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської
області викликає як відповідачку Ганченко (Криворучко)
Галину Петрівну, 1955 року народження, у судове засі-
дання, яке відбудеться 16.08.2016 року об 11 год. 00 хв. у
приміщенні Білгород-Дністровського міськрайонного суду
за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський,
вул. Військової слави, 27 (зал судових засідань № 1), у ци-
вільній справі за позовом Ганченка Валентина Васильо-
вича до Ганченко (Криворучко) Галини Петрівни про
визнання особи такою, що втратила право користування
житловим приміщенням та зняття з реєстраційного обліку.
У разі неявки Ганченко (Криворучко) Галини Петрівни в су-
дове засідання, справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя О. О. Боярський

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл.
повідомляє, що цивільна справа № 2/243/2993/2016
за позовом КС «Залоговое Агенство» до Жмарьова
Артема Сергійовича про стягнення заборгованості за
кредит призначена до розгляду на 08.08.2016 р. о
15.40 год., запасна дата 15.08.2016р. о 08.40 год. за
адресою суду: м. Слов’янськ Донецької обл., вул.
Добровольського, 2 (2 поверх).

Явка відповідача Жмарьова Артема Сергійовича,
06.12.1985 р.н., зареєстрованого за адресою: м. Гор-
лівка Донецької обл., вул. Бєлгородська, 69, обов’яз-
кова. При собі мати паспорт. 

Суддя Руденко Л. М.

Приморський районний суд міста Одеси повідомляє,
що 3 жовтня 2016 р. о 17 годині 30 хвилин у залі засі-
дань № 221 в приміщенні суду за адресою: місто Одеса,
вул. Балківська, 33, відбудеться слухання справи за по-
зовом Драчкова Олександра Сергійовича до Кухарського
Ігоря Валентиновича, за участю третьої особи: Одеської
універсальної товарної біржі «Центр», про визнання до-
говору купівлі-продажу дійсним.

В судове засідання на вищевказаний час виклика-
ється відповідач Кухарський Ігор Валентинович. В разі
неявки в судове засідання позов може бути розглянутий
за його відсутності та на підставі наявних у справі дока-
зів.

Суддя Л. М. Чернявська

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа № 236/1826/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «Акцент-Банк» до Василевської
Вікторії Валеріївни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором у розмірі 62 611,83 гривні.

Відповідачка Василевська Вікторія Валеріївна викли-
кається до каб. № 27 суду на 12 серпня 2016 року о 08
годині 15 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачки,
справа буде розглянута у її відсутність за наявними до-
казами. 

Суддя Шавиріна Л. П.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа № 236/1840/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційного банку «Приват-
Банк» до Гашпуренко Катерини Анатоліївни про стягнення
заборгованості за кредитним договором у розмірі
55 152,04 гривні.

Відповідачка Гашпуренко Катерина Анатоліївна викли-
кається до каб. № 27 суду на 8 серпня 2016 року о 10 го-
дині 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачки, справа
буде розглянута у її відсутність за наявними доказами. 

Суддя Шавиріна Л. П.

Приморський районний суд м. Одеси (суддя Та-
расов А.В.) викликає Жигуна Владислава Володими-
ровича в судове засідання як відповідача по
цивільній справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства Комерційний банк «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 23 серпня 2016 року о 10
год. 45 хв. у приміщенні Приморського районного
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська,
33, зала 111.

Суддя А. В. Тарасов

Сахновщинський районний суд Харківської області
викликає Посішена Олега Олексійовича в судове за-
сідання, як відповідача по цивільній справі за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості
за кредитним договором, яке відбудеться 8 серпня
2016 року об 11 год. 30 хв. у приміщенні суду за ад-
ресою: вул. Шмідта, 10, смт Сахновщина Харківської
області.

З опублікуванням оголошення про виклик, відпо-
відач вважається повідомленим про час та місце роз-
гляду справи, у випадку неявки відповідача в судове
засідання, справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. С. Зимовський

В провадженні судді Бердянського міськрайон-
ного суду Ліхтанської Н.П. знаходиться цивільна
справа за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Зінчука
Дмитра Валерійовича про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд справи призначено на 09 годину
00 хвилин 25 серпня 2016 року в приміщенні Бер-
дянського міськрайонного суду за адресою: Запо-
різька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64,
каб. 502.

Суд викликає як відповідача Зінчука Дмитра Ва-
лерійовича.

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

Суддя H. П. Ліхтанська

До Олександрійського міськрайонного суду Кіровоград-
ської області (Кіровоградська область, м. Олександрія,
вул. Першотравнева, 30/а) у цивільній справі
№398/4044/15-ц за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Лі-
ньова Олександра Володимировича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором як відповідач на 8
вересня 2016 року о 16 годині 00 хвилин у кабінет №2
(суддя Голосеніна Т.В.) викликається Ліньов Олександр
Володимирович.

Остання відома адреса відповідача: м. Олександрія Кі-
ровоградської області, вул. К.Лібкнехта, буд. 32-а, кв. 49.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглядатися за його відсутності.

Суддя Голосеніна Т. В.

До Олександрійського міськрайонного суду Кіровоград-
ської області (Кіровоградська область, м. Олександрія,
вул. Першотравнева, 30/а) у цивільній справі
№398/4371/15-ц за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до
Тобілевича Віктора Михайловича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором як відповідач на 8 вересня
2016 року о 16 годині 30 хвилин у кабінет №2 (суддя Го-
лосеніна Т.В.) викликається Тобілевич Віктор Михайлович.

Остання відома адреса відповідача: м. Олександрія Кі-
ровоградської області, вул. 6-го Грудня, буд. 148, кв. 227-
228.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглядатися за його відсутності.

Суддя Голосеніна Т. В.

Уманський міськрайонний суд Черкаської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Чернюка Рус-
лана Анатолійовича, 13.03.1982 року народження, по
справі № 705/3730/16-ц 2/705/1260/16, за позовом ор-
гану опіки та піклування Уманської райдержадміністрації
Черкаської області в інтересах малолітнього Чернюка
Дмитра Руслановича до Чернюка Руслана Анатолійо-
вича, про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 09.09.2016 о 09.00 год.
в приміщенні Уманського міськрайонного суду за адре-
сою: Черкаська область, м. Умань, вул. Садова, 5.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута без
вашої участі.

Суддя К.Г. Ребрина

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області (суддя Бондаренко В.М.) викликає як відповідача
Логвінова Олега Миколайовича, 1976 року народження,
останнє місце проживання якого: м. Донецьк, вул. Гаджи-
бекова, буд. 12, по цивільній справі № 185/9882/15-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства «Україн-
ський Бізнес Банк» до Логвінова Олега Миколайовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання призначене на 30 серпня 2016 року на
10.00 год. за адресою: 51400, Дніпропетровська область,
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 306.

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

Суддя В.М. Бондаренко

Оболонський районний суд міста Києва викликає як
відповідача Козьму Катерину Володимирівну (останнє ві-
доме місце проживання: м. Київ, вул. Тимошенка, буд. 29,
кв. 51) в судове засідання на 15.08.2016 року на 15 год.
00 хв., у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом
Дубиченко Тетяни Олександрівни до Козьми Катерини Во-
лодимирівни про визнання недійсним договору купівлі-
продажу квартири та витребування майна з чужого
незаконного володіння.

В разі неявки в судове засідання, справа буде розгля-
нута у відсутність відповідача на підставі зібраних по справі
доказів.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 21,
суддя Яценко Н.О.

Суддя Н.О. Яценко

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача у судове засідання Руль Рос-
тислава Олександровича по справі № 433/897/16-ц
за позовом ТОВ ТД «Афіна-Ко» до Руль Ростислава
Олександровича про стягнення заборгованості, пені,
інфляційних витрат та процентів за договором по-
ставки. Засідання відбудеться 10 серпня 2016 року
о 16 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.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає у
судове засідання як відповідача Миронову Надію
Станіславівну (03040, м. Київ, вул. Васильківська, 8-
А, кв. 67) по цивільній справі за позовом Миронова
Володимира Володимировича до Миронової Надії
Станіславівни про розірвання шлюбу, слухання по
справі призначено на 16 серпня 2016 року о 09 го-
дині.

У разі неявки справу буде розглянуто без участі
відповідача.

Адреса суду: м. Київ вул. П. Потєхіна, 3-А, каб. 1.
Суддя М.І. Шкірай

Вінницький міський суд Вінницької області викли-
кає як відповідача Вольського Сергія Антоновича,
останнє відоме місце проживання: м. Сімферополь,
вул. Київська, 151/8, в судове засідання, яке відбу-
деться 13 вересня 2016 року о 09 год. 30 хв. під го-
ловуванням судді Ан О.В. (зал с/з № 22, вул.
Грушевського,17, м. Вінниця), у цивільній справі 
№ 127/13004/16-ц за позовом Вольської Анни Ми-
хайлівни до Вольського Сергія Антоновича про ро-
зірвання шлюбу. У випадку неявки в судове
засідання, справа буде розглянута без участі відпо-
відача.

Суддя Ан О.В.

Викликається до Місцевого Овідіопольського ра -

йонного суду Одеської області Бойко Іван Андрійо-

вич як відповідач по справі за позовом Сапольової

C.M. № 2/509/1506/16ц. Засідання відбудеться 16

серпня 2016 року о 10.00 годині в приміщенні суду

за адресою: 67801, смт Овідіополь, вул. Берегова, 9.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу № 219/6961/16-ц; 2-д/219/15/2016 за дорученням турець-
кого суду про вручення документів Фоменко Наталії по справі
за позовом Юсуф Оздеш до Наталії Фоменко про розірвання
шлюбу з причини руйнування сімейних уз.

Відповідачка по справі Фоменко Наталія (останнє відоме суду
місце реєстрації за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул.
Ермішіна, 2/1, квартира 57), викликається 9 серпня 2016 року на
10 годину 00 хвилин до суду, каб. 301, для участі в розгляді
справи по суті та вручення документів. Відповідачці пропону-
ється надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причину
неявки, інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Брежнев О. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, До-
нецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу № 219/6960/16-ц; 2-д/219/14/2016 за дорученням білору-
ського суду про вручення документів та проведення окремих про-
цесуальних дій стосовно Полякова Олександра Анатолійовича по
справі за позовом Ткачука Володимира Костянтиновича до Поля-
кова Олексія Андрійовича про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням.

Відповідач по справі Поляков Олексій Андрійович (останнє ві-
доме суду місце реєстрації за адресою: Донецька область, м. Часів
Яр, вул. Тельмана, 7), викликається 9 серпня 2016 року на 10 го-
дину 30 хвилин до суду, каб. 301, для участі в розгляді справи по
суті та вручення документів. Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпо-
відач повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута за його відсутності.

Суддя Брежнев О. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу 2/219/3483/2016 за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» до Яцуненко Тамари Олексіївни про стягнення боргу.

Відповідачка у справі Яцуненко Тамара Олексіївна, ос-
таннє місце реєстрації: Донецька область, м. Єнакієве, вул.
Панфілова, 6-а, викликається на 08.08.2016 року о 09.00
годині до суду, каб. №213, для участі у розгляді справи по
суті.

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

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області ви-
кликає в судове засідання по справі № 219/1368/2014-к 
(1-кп/219/198/2016) потерпілу Драголюбову Оксану Олек-
сандрівну, 08.12.1970 р.н. (адреса проживання: вул. Пере-
моги, 47, м. Сіверськ, Донецька область) по кримінальному
провадженню № 12014050150000473 за обвинуваченням
Купіна Владислава Віталійовича у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України,
яке відбудеться 08.08.2016 року о 14 год. 00 хв. за адре-
сою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 307.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах
масової інформації загальнодержавної сфери розповсюд-
ження, потерпіла вважається належним чином ознайом-
лена з її змістом.

Суддя Л. В. Шевченко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу за позовом Полікарпової Р.М. до
Горлівської міської ради про визнання права власності.

Відповідач Горлівська міська рада, останнє місце ре-
єстрації: Донецька обл., м. Горлівка, пр. Перемоги, буд.
67, викликається 8 серпня 2016 року о 08 год. 00 хв. до
суду для участі в 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 у його відсутність.

Суддя О. В. Неженцева

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу за позовом Кузнецова О.Д. до Куз-
нєцова Д.О. про визнання особи такою, що втратила
право користування житлом.

Відповідач: Кузнєцов Дмитро Олександрович, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл.,
м. Слов’янськ, пров. Світлодарський, буд. 2, кв. 1, ви-
кликається 8 серпня 2016 року о 08 год. 45 хв. 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 у його відсутність.

Суддя О. В. Неженцева

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу за позовом ТОВ «Дата Майнінг
груп» до Чукаленка С.С. про стягнення заборгованості.

Відповідач Чукаленко Станіслав Станіславович, ос-
таннє місце реєстрації та проживання: Донецька обл.,
м. Горлівка, вул. Академічна, буд. 41, викликається 8
серпня 2016 року о 16 год. 15 хв. 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 у його відсутність.

Суддя О. В. Неженцева

Краматорський міський суд Донецької області (84333, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає клопотання
Каспрук Тетяни Андріївни про визнання та надання дозволу
на примусове виконання на території України рішення росій-
ського суду від 21.07.2005 року по цивільній справі за позо-
вом Каспрук Тетяни Андріївни до Каспрука Сергія Вікторовича
про стягнення аліментів та державного мита.

Відповідно до ст. 395 ЦК України боржнику по справі Кас-
пруку Сергію Вікторовичу пропонується в місячний строк по-
дати можливі заперечення проти цього клопотання до
Краматорського міського суду Донецької області. У разі від-
мови від подання заперечень, а також коли у місячний строк
з часу повідомлення боржника про одержане судом клопо-
тання заперечення не подано, суддя визначає час і місце су-
дового розгляду клопотання. Суддя Клімов В. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(суддя О.О. Наумик) викликає в судове засідання, яке від-
будеться 9 серпня 2016 року о 15.00 год. за адресою: 
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб. 24, у
справі за позовом Можаровської О.С. про надання дозволу
на тимчасовий виїзд дитини на тимчасово неконтрольо-
вану територію без згоди батька та дозволу на офор-
млення документів, як відповідача Скляренка Дениса
Віталійовича, останнє місце проживання: м. Дебальцеве,
вул. Сосюри, 26/11.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази на їх підтвердження. У разі неявки
відповідача в судове засідання справа, згідно з вимогам
ЦПК України, може бути розглянута за його відсутності.

Суддя О. О. Наумик

Я, Клочок Ольга Павлівна, мешкаю за адресою: 
м. Чернігів, вул. Савчука, буд. 3, кв. 192, на правах
власника квартири 195 по вул. Євгена Коновальця
(попередня назва вул. Щорса), буд. 44-А, повідом-
ляю Клочка Романа Миколайовича та Андрєєву
Юлію Павлівну, які зареєстровані: м. Київ, пров. Че-
ховський, буд. 8, кв. 17, та усіх, кого це може стосу-
ватись, про заборону використовувати власність та
вимагаю повернення квартири у моє користування
в стані, придатному до її використання, до 31 серпня
2016 р.

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Смаль Андрія Анатолійовича для участі
в цивільній справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яка відбу-
деться 22 серпня 2016 року о 15.15 годині в приміщенні
суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул.
Луганська, 30.

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

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

Суддя В. А. Карягіна

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 25 липня 2016 року розглянуто

цивільну справу № 409/1534/16-ц за позовною за-

явою Брославцевої Ірини Володимирівни до Публіч-

ного акціонерного товариства «Луганськмлин» про

розірвання трудового контракту та винесено заочне

рішення про задоволення позову в повному обсязі.

Суддя Полєно B. C.

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
викликає як відповідача Пєрова Сергія Валерійовича,
1978 року народження, по цивільній справі за позовом
Олександрійської районної державної адміністрації як
Органу опіки та піклування в інтересах неповнолітньої
дитини Пєрова Сергія Сергійовича про позбавлення
батьківських прав та стягнення аліментів в судове засі-
дання, яке відбудеться 12 серпня 2016 року о 10.00 год.
за адресою: Черкаська область, м. Золотоноша, вул.
Шевченка, 76.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута у
його відсутність на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Орел С. І.
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Кравець Юрій Григорович, 10.03.1988 р.н., відповідно до

вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається 10 серпня 2016 року
на 13:00 год. до старшого слідчого Генеральної прокуратури України Музики
В.М.  у каб. № 209 за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, (тел. 044-
200-70-79) для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному
провадженні №42015000000001642 за ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 (в редакції від
07.04.2011); ч. 3 ст. 258 (в редакції від 21.09.2006); ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст.
41, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (в редакції від 05.11.2009); ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15,
п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (в редакції від 05.11.2009), ч. 2 ст. 262 КК України.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рі-

шення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха

або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслі-

док відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з

лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей
заклад; 

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або се-
рйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на

виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик

1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний від-
повідач, який був у встановленому КПК України порядку викликаний (зок-
рема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або
ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин
або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається гро-
шове стягнення у розмірі: - від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної
плати – у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; - від 0,5 до 2
розмірів мінімальної заробітної плати – у випадку неприбуття на виклик слід-
чого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюва-
ного, обвинуваченого, свідка, може бути застосовано привід.  

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність,
встановлену законом.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Кишкань Олег Іванович, 11.03.1969 р.н., відповідно до

вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається 10 серпня 2016 року
на 11:00 год. до старшого слідчого Генеральної прокуратури України Музики
В.М.  у каб. № 209 за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, (тел. 044-
200-70-79) для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному
провадженні № 42015000000001642 за ч.4 ст.41, ч.3 ст.365 (в редакції від
07.04.2011); ч.3 ст.258 (в редакції від 21.09.2006);ч.4 ст.41, ст.340; ч.4 ст.41,
п.п.1, 5, 12 ч.2 ст.115 (в редакції від 05.11.2009); ч.4 ст.41, ч.2 ст.15, п.п.1, 5,
12 ч.2 ст.115 (в редакції від 05.11.2009), ч. 2 ст. 262 КК України.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рі-

шення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха

або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслі-

док відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з

лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей
заклад; 

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або се-
рйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на

виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик

1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний від-
повідач, який був у встановленому КПК України порядку викликаний (зок-
рема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або
ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин
або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається гро-
шове стягнення у розмірі: - від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної
плати – у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; - від 0,5 до 2
розмірів мінімальної заробітної плати – у випадку неприбуття на виклик слід-
чого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюва-
ного, обвинуваченого, свідка, може бути застосовано привід.  

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність,
встановлену законом.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Владика Ігор Васильович, 25.06.1990 р.н., відповідно до

вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається 10 серпня 2016 року
на 12:00 год. до старшого слідчого Генеральної прокуратури України Музики
В.М.  у каб. № 209 за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, (тел. 044-
200-70-79) для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному
провадженні № 42015000000001642 за ч.4 ст.41, ч.3 ст.365 (в редакції від
07.04.2011); ч.3 ст.258 (в редакції від 21.09.2006);ч.4 ст.41, ст.340; ч.4 ст.41,
п.п.1, 5, 12 ч.2 ст.115 (в редакції від 05.11.2009); ч.4 ст.41, ч.2 ст.15, п.п.1, 5,
12 ч.2 ст.115 (в редакції від 05.11.2009), ч. 2 ст. 262 КК України.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рі-

шення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха

або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслі-

док відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з

лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей
заклад; 

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або се-
рйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на

виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик

1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний від-
повідач, який був у встановленому КПК України порядку викликаний (зок-
рема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або
ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин
або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається гро-
шове стягнення у розмірі: - від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної
плати – у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; - від 0,5 до 2
розмірів мінімальної заробітної плати – у випадку неприбуття на виклик слід-
чого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюва-
ного, обвинуваченого, свідка, може бути застосовано привід.  

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність,
встановлену законом.

Біловодський районний суд Луганської області викликає як відпо-
відача Сєдих Романа Васильовича для участі в цивільній справі ПАТ
«Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором,
яка відбудеться 23 серпня 2016 року о 16.30 годині у приміщенні суду
за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони вважа-
ються повідомленими про час та місце слухання справи.

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

Суддя В.А. Карягіна

Біловодський районний суд Луганської області викликає як відповідача
Єрьоміна Андрія Вікторовича для участі в цивільній справі за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором, яка
відбудеться 23 серпня 2016 року о 16.45 годині у приміщенні суду за ад-
ресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони вважаються
повідомленими про час та місце слухання справи.

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

Суддя В.А. Карягіна

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає
відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк» ПАТ «Акцен-
тбанк», про стягнення заборгованості, у судові засідання, які
відбудуться: 

08.08.2016р. (резервне судове засідання — 15.08.2016 р.)
Горбаньов Віталій Миколайович о 8.00 (останнє відоме

місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Планова, буд. 1) справа 
№ 409/1673/16-ц

Каменєва Світлана Вікторівна о 8.30  (останнє відоме місце
реєстрації:  Луганська обл., Лутугинський р-н, сел. Фабричне,
кв. Гагаріна, буд. 16, кв. 5), справа № 409/1665/16-ц

Докашенко Віктор Федорович о 9.00 (останнє відоме місце
реєстрації: м. Луганськ, вул. Переможна, буд. 13, кв. 53), справа
№409/1669/16-ц

Стеблевський Богдан Михайлович о 9.30 (останнє відоме
місце реєстрації:  м. Луганськ, 2-й Лутугинський проїзд, буд.
25), справа № 409/1671/16-ц

Корнєва Ірина Миколаївна о 10.00 (останнє відоме місце ре-
єстрації: м. Луганськ, проїзд 5-й Лутугинський, буд. 20), справа 
№ 409/1672/16-ц

Єрохіна Людмила Іванівна о 10.30 (останнє відоме місце ре-
єстрації: Луганська обл. м. Лутугине, кв. Шевченка, буд. 2, кв.
68), справа № 409/1674/16-ц

Лакомський Олександр Анатолійович об 11.00 (останнє ві-
доме місце реєстрації: Луганська обл., Лутугинський р-н с. Бі-
лоріченський 21 з’їзду КПРС), справа № 409/1664/16-ц

Септа Лариса Іванівна о 13.00 (останнє відоме місце реєстра-
ції:  м. Луганськ, вк. Ольховський, буд. 8, кв. 86), справа 
№ 409/1685/16-ц

Суддя В.С.Полєно
19.09.2016р.
Мокляк Валентина Володимирівна об 11.20 (останнє відоме

місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Ленінського Комсомолу, буд.
9, кв. 89), справа № 409/1594/16-ц

Беркова Марина Юріївна об 11.40 (останнє відоме місце ре-
єстрації: Луганська обл., Луганська міська рада, м. Олексан-
дрівськ, вул. Радянська, буд. 6), справа № 409/1592/16-ц

Горькавий Сергій Васильович о 12.00 (останнє відоме місце
реєстрації: Луганська обл. м. Лутугине, кв-л Шевченка, буд. 1,
кв. 8), справа № 409/1591/16-ц

20.09.2016р.
Вовк Анатолій Петрович об 11.20 (останнє відоме місце реєс-

трації: Луганська обл., Лутугинський р-н, смт Білоріченський,
вул. Леніна, буд. 5, кв. 3), справа № 409/1589/16-ц

Панчев Олександр Вікторович об 11.40 (останнє відоме місце
реєстрації: м. Луганськ, квар. Луганський, буд. 17, кв. 23),
справа № 409/1595/16-ц

Суддя В.В.Тімінський 
15.09.2016р. (резервне судове засідання — 22.09.2016р.)
Литвиненко Євгеній Володимирович о 8.30 (останнє відоме

місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Лутугинська, буд. 113, кв. 5),
справа № 409/1489/16-ц

Орлов Артем Олегович о 8.00 (останнє відоме місце реєстра-
ції: м. Луганськ, вул. Побідоносна, буд. 13, кв. 100), справа 
№ 409/1491/16-ц

Шевчук Євген Павлович о 13.00 (останнє відоме місце реєс-
трації: Луганська обл.  м. Олександрівськ, вул. Центральна, буд.
143), справа № 409/1425/16-ц

Суддя  О.Ю.Максименко
08.08.2016р.  (резервне судове засідання — 12.08.2016р.)
Синякіна Наталія Леонідівна о 9.00  (останнє відоме місце ре-

єстрації: м. Луганськ, кв. Зарічний, буд. 13, кв. 170), справа 
№ 409/1727/16ц

Гарагуля Віталій Володимирович о 9.20  (останнє відоме місце
реєстрації: м. Луганськ, вул. Олександрівська, буд. 21), справа
№ 409/1732/16ц

Басистий Юрій Михайлович о 9.40 (останнє відоме місце ре-
єстрації: м. Луганськ, вул. Короленка, буд. 93), справа 
№ 409/1729/16ц

Суддя О.Г.Третяк
У разі неявки відповідача  у призначений час або неповідом-

лення про причини неявки справу буде розглянуто за його  від-
сутності 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.

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що

25 липня 2016 року розглянуто цивільну справу 2/409/1154/16 за по-

зовом Яненко Світлани Валеріївни до Яненка Максима Леонідовича

про надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої

дитини без згоди батька та винесено рішення про задоволення по-

зову.

Суддя Тімінський В.В.

Біловодський районний суд Луганської області викликає як відповідача
Сакара Андрія Володимировича для участі в цивільній справі за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором,
яка відбудеться 22 серпня 2016 року о 15.30 годині у приміщенні суду за
адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони вважаються
повідомленими про час та місце слухання справи.

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

Суддя В.А. Карягіна

Біловодський районний суд Луганської області викликає як відповідача
Андрющенко Людмилу Михайлівну для участі в цивільній справі ПАТ «Укр -
соцбанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором, яка від-
будеться 23 серпня 2016 року о 16.15 годині у приміщенні суду за адресою:
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони вважаються
повідомленими про час та місце слухання справи.

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

Суддя В.А. Карягіна

Попаснянський районний суд Луганської області викликає як відповідача
Козинко Віталія Володимировича, який зареєстрований та мешкає за адре-
сою: Луганська область, Попаснянський район, с. Голубівка, вул. Коперніка,
буд. 23, у судове засідання по цивільній справі № 423/2341/16-ц за позовом
Козинко Катерини Олександрівни про стягнення аліментів на утримання ди-
тини, що відбудеться 29 серпня 2016 року о 13 год. 00 хвилин в приміщенні
Попаснянського районного суду за адресою: Луганська область, м. Попасна,
вул. Суворова, 6, каб. № 4 (2 поверх).

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

Суддя В.А. Закопайло

Чернігівський районний суд Запорізької області викликає в судове
засідання, яке відбудеться 15 вересня 2016 року о 13.00 годині в при-
міщенні Чернігівського районного суду Запорізької області за адре-
сою: Запорізька область смт Чернігівка, вул. Соборна, буд. 391,
Мішачкова Андрія Вікторовича, зареєстрованого за адресою: До-
нецька область, м. Хрестівка (Кіровське) вул. Ніколаєвська, 6/8, як
відповідача по цивільній справі № 329/529/16-ц за позовом ТОВ «Дата
Майнінг Груп» до Мішачкова Андрія Вікторовича про стягнення за-
боргованості. 

Суддя Н.М. Пода 

Долинський районний суд Івано-Франківської області викликає Уг-
риновську Мирославу Петрівну як відповідача у цивільній справі 
№ 343/1373/16-ц року за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Угринов-
ської Мирослави Петрівни про стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться 08.08.2016 року о 10.00 год. у примі-
щенні суду за адресою: м. Долина, вул. Обліски, 115.

У випадку неявки відповідача, справу буде розглянуто у заочному
порядку.

Суддя Пулик В.В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. До-
бропілля, Донецької області вул. Банкова, 39а) розглядає цивільну справу
за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «При-
ватбанк» до Старинського Костянтина Михайловича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором №DOX2GK0000000010 від 02.09.2008
року.

Відповідач Старинський Костянтин Михайлович, викликається на 21 ве-
ресня 2016 року на 09.00 годину до Добропільського міськрайонного суду,
кабінет № 15, для участі у розгляді справи у відкритому судовому засі-
данні.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття він повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Здоровиця О.В.

В провадженні Київського районного суду м. Харкова знаходиться кло-
потання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області Коршун О.М.
про здійснення спеціального досудового розслідування.

Київський районний суд м. Харкова згідно з вимогами ст. 297-5 КПК Ук-
раїни, викликає для участі у судовому засіданні 08 серпня 2016 року на
10.00 годину підозрюваного Йлдирим Сервет (Yildirim Servet), який мешкає
за останньою відомою адресою: м. Харків, вул. Танкопія, буд. 9/2, кв. 92.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Київського районного суду
м. Харкова, в залі судових засідань № 24-А, за адресою: Україна, м. Харків,
вул. Валентинівська, 7-б.

У разі неявки Йлдирим Сервет (Yildirim Servet) судове засідання відбу-
деться за його відсутності.

Слідчий суддя С.О. Муратова

Долинський районний суд Івано-Франківської області повідомляє, що
05 вересня 2016 року о 10.15 в приміщенні суду за адресою: м. Долина,
вул. Обліски, 115, Івано-Франківської області відбудеться розгляд цивіль-
ної справи № 343/1193/16-ц за позовною заявою Петросян Меліне Гарегі-
нівни до Бабуч Сергія, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог:
Орган опіки та піклування служба у справах дітей Долинської РДА про стяг-
нення аліментів та позбавлення батьківських прав.

У судове засідання викликають відповідача, останнє відоме місце про-
живання: м. Долина, вул. Пушкіна, 5/45, Івано-Франківської області.

Явка в судове засідання відповідача обов’язкова.
Про причини неявки він зобов’язаний повідомити суд. У разі неявки від-

повідача в судове засідання без поважних причин справу буде розглянуто
за наявними в справі доказами без його участі.

Суддя Тураш В.А.

Засновник Товариство з обмеженою відповідальністю «СКАЙФІНАНС»
(місцезнаходження: 02660, м. Київ, Дніпровський район, проспект Гене-
рала Ватутіна, буд. 2Т, код ЄДРПОУ: 39362824, скорочене найменування:
ТОВ «СКАЙФІНАНС») – Коломієць Сергій Станіславович повідомляє, що
29.07.2016 року не проводив загальні збори ТОВ «СКАЙФІНАНС», не при-
ймав жодних рішень та не підписував протоколи, листи, бланки тощо від-
носно будь-яких змін, а отже зміна повного та скороченого найменування
Товариства з обмеженою відповідальністю «СКАЙФІНАНС»/ТОВ «СКАЙ-
ФІНАНС» на Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕЙДОН»/ТОВ
«РЕЙДОН», також призначення нового керівника юридичної особи – Ши-
лова Олександра Анатолійовича, зміна номера телефону та електронної
адреси були здійснені невідомими особами без відповідних на те повно-
важень.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 4 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +12 +17    +23 +28
Житомирська +11 +16    +23 +28
Чернігівська +12 +17    +23 +28
Сумська +12 +17    +23 +28
Закарпатська +11 +16    +24 +29
Рівненська +11 +16    +23 +28
Львівська +11 +16    +24 +29
Івано-Франківська +11 +16    +23 +28
Волинська +11 +16    +23 +28
Хмельницька +11 +16    +23 +28
Чернівецька +10 +15    +24 +29
Тернопільська +11 +16    +23 +28
Вінницька +11 +16    +25 +30

Oбласть Нiч          День
Черкаська +12   +17   +23  +28
Кіровоградська +12   +17   +24  +29
Полтавська +12   +17   +23  +28
Дніпропетровська +12   +17   +25  +30
Одеська +15   +20   +27  +32
Миколаївська +15   +20   +27  +32
Херсонська +15   +20   +27  +32
Запорізька +15   +20   +27  +32
Харківська +14   +19   +27  +32
Донецька +15   +20   +27  +32
Луганська +15   +20   +27  +32
Крим +15   +20   +27  +32
Київ +15   +17   +26  +28
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У Вінниці знімають
фільм про нинішню
війну

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

КІНО. Це соціальна драма, яка має робочу назву «Тримаю тебе біля
серця». Герой фільму — вінничанин колишній офіцер з початку АТО
добровольцем іде захищати Україну.  Режисер Валерій Шалига  у
стрічці прагне показати людину: що в неї болить, про що вона думала
в мирний час і про що думає, перебуваючи на фронті. 

«Є сценарій, однак в процесі зйомки  вносимо корективи, бо отри-
муємо багато інформації від консультантів, хлопців, які повернулися з
АТО, воїнів, які бачили смерть. Ми до них дослухаємося. Маємо зро-
бити так, щоб усе було правдиво», — зазначив він. Головну роль у
фільмі грає Ігор Волков, актор київського театру на Подолі. Ще одну
— Лілія Нагорна, актриса столичного театру на Печерську. Задіяні й
вінницькі актори: Анатолій Вольський, Таїсія Славінська та інші. За-
галом у стрічці майже 70 персонажів. Валерій Шалига не вперше зні-
має у місті над Південним Бугом. Тут він створив кілька стрічок  (зок-
рема «Фатальна помилка» і «Далекий постріл») і зауважує, що  у Він-
ниці добре працювати. «Міський голова Сергій Моргунов сприяє нам.
Ми вдячні йому, тому що він не вперше допомагає кінематографу»,
—  сказав режисер. 

«В Україні кінематограф розвивається повільно, бо 20 років ми ди-
вилися здебільшого російське кіно, і зрозуміло, яку ідеологію, які дум-
ки нам насаджували. Але в нас є все, щоб мати українське кіно.
Ми  знаємо про події з різних джерел, зокрема від очевидців. А на-
ступні покоління зможуть  оцінити події за спогадами, документаль-
ними фільмами. Вважаю, що ми повинні мати і  художній фільм, де
можна широко розкрити емоції та реальність усіх подій, які відбува-
лися в 2014 році  й тривають», — зазначив Сергій Моргунов.

Лариса КОНАРЕВА,
«Урядовий кур’єр»

Дедалі більше людей у сві-
ті сповідують принципи

осмисленого духовного жит-
тя, обираючи свій шлях до
нього з багатої культурної
спадщини народів світу. Дав-
ня культура Індії пропонує
«Веди», що є її основою й
описують усі аспекти життя
індійської цивілізації, зокре-
ма йогу, вегетаріанське хар-
чування й особистісний роз-
виток на принципах добра і
любові. «Веди» вивчають не
одне сторіччя, і кожне поко-
ління знаходить у них корис-
ні для себе поради стосовно
здорового способу фізичного
й ментального життя, які мо-
жуть стати у пригоді й нам у
ХХІ столітті.

Популярність ведичної
культури в Україні довів
фестиваль, який днями від-
бувся у столиці і зібрав тисячі
її прихильників, об’єднаних
прагненням змінюватися,
розкривати духовний і твор-
чий потенціал. Протягом чо-
тирьох днів усі, хто завітав на
Труханів острів, зміг потра-
пити в середовище однодум-
ців, у світ краси й гармонії.
Відповідно до ведичних уяв-
лень про світ, кожен із днів
фестивалю був присвячений
окремій стихії — повітрю, во-
ді, землі й вогню. У день води,
наприклад, можна було прой-
тися корабликом по Дніпру. 

Події фестивалю відбува-
лися на різних майданчиках у
різний спосіб: спілкування з
духовними вчителями, лекції
на актуальні теми. Наприк-
лад, посол Індії в Україні Ма-
нодж Кумар Бхарті розповів
про зв’язок індійської філосо-
фії, йоги й сучасної науки, ук-
раїнський письменник Любко
Дереш — про свою спробу
втечі в Індію і пошуку істини,
професор філософії з Києва
Назіп Хамітов говорив про
красу любові. Долучитися до
мудрості присутнім допома-
гали духовні вчителі, ман-
дрівні ченці, спеціалісти із
психології й астрології. Майс-
три-практики і тренери діли-

лися досвідом і секретами
різних духовних і тілесних
практик, зокрема медитації,
оздоровчого дихання і співу,
індійських танців, тайського й
вісцерального масажу, кар-
мічної психології, нумерології
й тарології.

Мій фестиваль почався у
день землі з занять йогою на
березі Дніпра під керівниц-
твом знаної у світі йоги Рохіні
Шакті, яка має чудовий ви-
гляд у свої «за 60». Це автори-
тетний учитель.  А йога на
фестивалі панувала. Мара-
фон групових занять почи-

нався о 7-й і закінчувався
ввечері, до нього входили
стилі різного рівня підготов-
ки, зокрема і заняття «летю-
чою» йогою на майданчику,
обладнаному міцними пет-
лями із тканини. 

Велику увагу на фестивалі
було приділено питанням
стану довкілля та органічного
виробництва, оздоровчому
харчуванню. Популярними
були майстер-класи з аюрве-
ди і вегетаріанської кулінарії.
Діти розважалися на дитячо-
му майданчику. А ввечері лу-
нали музичні концертні про-

грами. Останнього дня відбу-
лися незвичайні за красою
обрядові індійські свята фарб
Холі й солодкої гори.

Усі події були безкоштовні,
бо один з головних ведичних
принципів — «віддавати ви-
ще, ніж брати». А що ж за-
своєна мудрість? Для мене це
стало розуміння, що фаталь-
ність існує тільки для тих, хто
не бажає змінюватися і роз-
кривати свою духовну приро-
ду. Адже для людини, яка
шукає шлях, зникають пере-
пони, а серце наповнюється
любов’ю. 

Чотири дні позитиву 
і здоров’я
ДУХОВНІ ТРАДИЦІЇ СВІТУ. На Трухановому острові 
у столиці відбувся фестиваль йоги 
і ведичної культури
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На фестивалі можна було спробувати різні духовні і тілесні практики під керівництвом
досвідчених тренерів

Рух маршруток — на табло і онлайн
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

НОВАЦІЇ. В Ужгороді на ав-
тобусних маршрутах з’явилися
електронні табло, з яких люди
дізнаються про час очікування
наступної маршрутки. Цих по-
мічників пасажирів два, вони
виконують й інші функції. На-
приклад, завдяки оснащенню
USB-з’єднанням та Wi-Fі мож-

на буде зчитати інформацію з
комп’ютера, підзарядити план-
шет або телефон, увійти в ін-
тернет. Завдяки камерам ві-
деоспостереження контролери
руху зможуть дізнаватися про
ситуацію на зупинках у режимі
реального часу. Переміщення
транспортних засобів відобра-
жатиметься і на сайті Ужгород-
ської міської ради. Є приємна
новина і для людей з обмеже-

ними можливостями: містом
почав рухатися спеціально об-
ладнаний автобус, у який коля-
сочникові легко потрапити. Ця
категорія пасажирів завдяки
табло зможе дізнаватися, коли
призначений для них транс-
портний засіб прибуде на зу-
пинку, і планувати свій час. 

З урахуванням швидкості
автобуса, за яким стежить не-
дремне око супутника, вирахо-

вується час його прибуття на
зупинку з точністю до секунд.
Нині цими електронними таб-
ло обладнані дві зупинки. Во-
ни відображають рух на най-
популярніших у місті маршру-
тах — 7 і 7А. Упродовж місяця
покажчики з’являться ще на
двох зупинках, і на всіх них
табло висвічуватимуть дані
про кожен із маршрутів, які є в
місті.
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Високопільський районний суд Херсонської області повідомляє,
що 12 серпня 2016 року о 14 годині 00 хвилин у приміщенні суду за
адресою: смт Високопілля, вул. Червоноармійська, 104 Херсонської
області, відбудеться судовий розгляд по цивільній справі №
652/279/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Кашенок Таїсії Іва-
нівни про стягнення заборгованості.

В судове засідання на вищевикладений час викликається відпові-
дачка Кашенок Таїсія Іванівна, 15.07.1979 року народження.

В разі неявки відповідачки в судове засідання або визнання при-
чини неявки неповажною, справа може бути розглянута у відсутність
відповідачки на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Дригваль В. М.


