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Вода на лінії розмежування
НА ЧАСІ. Попаснянські комунальники навіть під час бомбардувань не покидали насосної станції

Олена ОСОБОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Якщо спробувати уявити 
протяжність мереж і водо-

гонів, що їх обслуговують пра-
цівники комунального підпри-
ємства «Попаснянський район-
ний водоканал» на Луганщині, 

то це буде лінія через усю кра-
їну, від краю до краю. І навіть у 
найспекотніший 2014 рік кому-
нальники Луганщини не про-
стоювали.

«Не раз, коли починали бити 
міномети, ми в окопи бігли і па-
дали, наче снопи. Лежимо, а над 
головами снаряди свистять», 

— так каже про себе й колег, 
які разом із ним брали участь 
у роботах на лінії фронту, ке-
рівник бригади аварійно-від-
новлювальних робіт Карбоніт-
ського майданчика КП «Попас-
нянський районний водоканал» 
Павло Корнієвський. Але про це 
він говорить нечасто, адже пра-

цювати треба, бо без води лю-
дям не вижити. Та й соромиться 
він гучних висловлювань. 

«Обстріл закінчився — зни-
кла вода в Попасній. Поїха-
ли. Дивимося: пряме влучан-
ня в трубу, її аж виверну-
ло снарядом. Навкруги обстрі-
ли тривають. А ми зварюваль-

ний апарат завели — він гуде, 
звук звичний, а більше нічо-
го не чути. Працюємо, — роз-
повідає він про ті часи. І додає: 
— Істот на проблема в нашій 
роботі — багато блок-
постів. А коли аварія, 
просочування — треба 
їхати якомога швидше. 

Міністр інфраструктури про відповідальність 
за порушення норм ремонту й будівництва автошляхів 
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Питатимуть 
і з місцевої влади

КОНТРОЛЬ. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закли-
кав громадськість контролювати якість ремонту дорожнього 
полотна, що проводять нині по всій країні, а також залучати 
місцеві органи влади до процесу оновлення дорожнього гос-
подарства. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці. 

«Ми взялися за проблему, яку не розв’язували роками. Чи 
можна розв’язати її за одне літо? Ні. Але ми хоч робимо ве-
ликий крок, — зазначив глава уряду. — Чи за всі дороги від-
повідає держава? Ні. Для того й робили децентралізацію, 
щоб рішення про ремонт ухвалювала міська або сільська ра-
да, а не чиновники у Києві. Завдяки децентралізації місцеві 
органи влади отримали повноваження і суттєві ресурси. То-
му запитуйте і з місцевої влади також».

Особливу увагу приділено контролю якості робіт. «Чи не 
вперше можна побачити на онлайн-картах, що планують ро-
бити дорожники і що вже зроблено. З усіх, хто надає «ли-
пові звіти», ми повинні «знімати стружку» разом. Запитуй-
те у місцевої влади, де вони «накособочили», а ми будемо 
питати у підрядників на державних дорогах», — підкреслив 
Прем’єр. 
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ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ОМЕЛЯН:

ЦИФРА ДНЯ

174,5 тисячі      
військовослужбовців та працівників 
Збройних сил уже отримали статус 

учасника бойових дій 

«Компанії, 

які роблять неякісні 

дороги, в подальшому 

не братимуть участі 

в їх будівництві».

Новий погляд на зону, 
клімат і національні парки

ЕкСклюЗИв

Чи змінила децентралізація 
відносини  Держказначейства 
та місцевої влади? 
Про це та інше в інтерв’ю 
голови служби Тетяни Слюз 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про застосування персональних спеціальних 
економічних та інших обмежувальних заходів 
стосовно осіб, причетних до протиправних 
дій щодо громадян України»

ДОкУМЕНТИ

ОРІЄНТИРИ. Мінприроди визначило десяток пріоритетів, 
а до контролю за їх виконанням варто долучатися 
громадськості

Відтепер на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
дозволено  створення об’єктів природно-заповідного фонду
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Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільні справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до:

Бугайчука Андрія Михайловича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач, місце
проживання якого невідомо, викликається на 30.08.2016 року о 08-30 год. до суду, каб. №3, для участі у розгляді
справи по суті (справа №234/7645/16-ц).

Тарасова Володимира Степановича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач, місце
проживання якого невідомо, викликається на 30.08.2016 року о 09-00 год. до суду, каб. №3, для участі у розгляді
справи по суті (справа № 234/7602/16-ц).

Скрипника Олега Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач, місце
проживання якого невідомо, викликається на 30.08.2016 року о 09-30 год. до суду, каб. №3, для у часті у розгляді
справи по суті (справа №234/7605/16-ц).

Корноухова Сергія Дмитровича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач, місце
проживання якого невідомо, викликається на 30.08.2016 року о 10-00 год. до суду, каб. №3, для участі у розгляді
справи по суті (справа № 234/7370/16-ц).

Гладкової Ірини Володимирівни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач, місце
проживання якої невідомо, викликається на 30.08.2016 року о 10-30 год. до суду, каб. №3, для участі у розгляді
справи по суті (справа №234/8431/16-ц).

Царик Наталії Анатоліївни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач місце прожи-
вання якої невідомо, викликається на 30.08.2016 року об 11-00 год. до суду, каб. №3, для участі у розгляді справи
по суті (справа № 234/7372/16-ц).

Федоренко Ірини Володимирівни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач, місце
проживання якої невідомо, викликається на 30.08.2016 року об 11-30 год. до суду, каб. №3, для участі у розгляді
справи по суті (справа № 234/8605/16-ц).

Таранкова Сергія Леонідовича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач, місце про-
живання якого невідомо викликається на 30.08.2016 року о 13-00 год. до суду, каб. №3, для участі у розгляді
справи по суті (справа № 234/8620/16-ц).

Єрох Андрія Юрійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач, місце проживання
якого невідомо, викликається на 30.08.2016 року о 13-30 год. до суду, каб. №3, для участі у розгляді справи по
суті (справа № 234/8089/16-ц).

Вовк Сергія Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач, місце про-
живання якого невідомо викликається на 30.08.2016 року о 14-00 год. до суду, каб. №3, для участі у розгляді
справи по суті (справа № 234/7950/16-ц).

Семенова Валерія Вікторовича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач, місце про-
живання якого невідомо викликається на 30.08.2016 року о 14-30 год. до суду, каб. №3, для участі у розгляді
справи по суті (справа №234/7948/16-ц).

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

Суддя Літовка В. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає цивільні справи за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Швид І.Г., Морнєвої Л.М., Рябих
О.І., Чижова В.В., Глущенко Д.М. про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором. Відповідач у цивільній
справі № 233/3214/16-ц — Швид Іван Григорійович,
09.10.1953 р.н., зареєстрований у м. Макіївка Донецької
області, пров. Тореза, 106/8, викликається у судове за-
сідання на 08-00 годину 08.09.2016 року. Відповідач у ци-
вільній справі № 233/3205/16-ц — Морнєва Лариса
Миколаївна, 16.08.1951 р.н., зареєстрована за адресою:
Донецька область, м. Макіївка, смт Холодне (Свердлова),
вул. Целіноградська, 47, викликається у судове засідання
на 08-15 год. 08.09.2016 р. Відповідач у цивільній справі
№ 233/3275/16-ц — Рябих Олександр Іванович,
18.02.1984 р.н., зареєстрований у м. Макіївка, вул. Лі-
карняна, 1, викликається у судове засідання на 08-30 го-
дину 08.09.2016 р. Відповідач у цивільній справі
№ 233/3212/16-ц — Чижов Вячеслав Валерійович,
30.09.1971 р.н., зареєстрований за адресою: м. Дебаль-
цеве Донецької області по вул. Фурманова, 19, виклика-
ється у судове засідання на 08-40 годину 08.09.2016 р.
Відповідач у цивільній справі № 233/3504/16-ц — Глу-
щенко Дмитро Михайлович, 02.10.1985 р.н., зареєстро-
ваний за адресою: м. Макіївка, пос. Східний Донецької
області по вул. Лазо, буд. 19/28, кв. 79, викликається у
судове засідання на 08-50 годину 08.09.2016 р. Розгляд
зазначених цивільних справ відбудеться в приміщенні
Костянтинівського міськрайонного суду Донецької об-
ласті (корп. №2, каб. №16).

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

Суддя Т.О. Мартишева

Роздільнянський районний суд Одеської області пові-
домляє відповідача Балабат Дмитра Ігоровича, 15.02.1991
року народження, що 05 вересня 2016 року о 10 годині 00
хвилин в залі судового засідання Роздільнянського район-
ного суду Одеської області за адресою: Одеська область,
м. Роздільна, вул. Європейська (колишня Леніна), 37-А,
відбудеться судове засідання по цивільній справі 
№ 511/1511/16-ц, провадження № 2/511/707/16-ц, за позо-
вом Публічного Акціонерного Товариства Комерційний
Банк «ПриватБанк» до Балабат Дмитра Ігоровича про стяг-
нення заборгованості по кредитному договору.

Роздільнянський районний суд пропонує відповідачу Ба-
лабат Дмитру Ігоровичу подати пояснення, заперечення та
усі наявні у нього докази по справі особисто або через
представника.

У разі неявки в судове засідання справа може бути роз-
глянута за відсутності відповідача Балабат Дмитра Ігоро-
вича або його представника за наявними у справі
доказами.

Суддя О. В. Іванова

Роздільнянський районний суд Одеської області пові-
домляє відповідача Яковлеву Світлану Ігорівну, 20.11.1988
року народження, що 05 вересня 2016 року об 11 годині 00
хвилин в залі судового засідання Роздільнянського район-
ного суду Одеської області за адресою: Одеська область,
м. Роздільна, вул. Європейська (колишня Леніна), 37-А,
відбудеться судове засідання по цивільній справі 
№ 511/1270/16-ц, провадження № 2/511/615/16, за позовом
Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк
«ПриватБанк» до Яковлевої Світлани Ігорівни про стяг-
нення заборгованості по кредитному договору.

Роздільнянський районний суд пропонує відповідачу
Яковлевій Світлані Ігорівні подати пояснення, заперечення
та усі наявні у неї докази по справі особисто або через
представника.

У разі неявки в судове засідання справа може бути роз-
глянута за відсутністю відповідача Яковлевої Світлани Іго-
рівни або її представника за наявними у справі доказами.

Суддя О. В. Іванова
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Чумак Ігор Євгенович, 22.07.1977 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України викли-
кається 23 серпня 2016 року на 10:00 год. до старшого слідчого в ОВС управління спеціальних розслідувань Департа-
менту спеціальних розслідувань 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 рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови не-

можливості тимчасово залишити цей заклад; 
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому КПК Ук-

раїни порядку викликаний (зокрема, 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 грошове 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
слідчого судді, суду.

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

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

Втрачений оригінал свідоцтва про державну
реєстрацію друкованого засобу масової інформації
журналу «Військова медицина України», серія КВ
№ 4535 від 07.09.2000 року, виданий Українській вій-
ськово-медичній академії, 

вважати недійсним.

У зв’язку з їх втратою вважати недійсними: 

2 (дві) основні печатки

TR 46040 ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» 

(код ЄДРПОУ ВП: 03361075).

Краснолиманський міський суд Донецької області ви-
кликає в судове засідання відповідача Яковлєва Семена
Сергійовича по цивільній справі № 236/1890/16-ц за по-
зовом Фоміної Людмили Юріївни, третя особа: Орган
опіки та піклування Лиманської міської ради в Донецькій
області, про позбавлення батьківських прав та стягнення
аліментів, яке відбудеться 23 серпня 2016 р. о 09 год. 00
хв. у приміщенні суду за адресою: 84401, Донецька об-
ласть, м. Лиман, вул. Незалежності, 13, каб. №5.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про час і місце проведення
розгляду справи і у випадку неявки в судове засідання,
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Мірошниченко О. В.

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Кондратенко Інну Едуардівну як відповідачку
в цивільній справі №753/2994/16-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» до Кон-
дратенко Інни Едуардівни про стягнення
заборгованості, в судове засідання, яке відбудеться
22 серпня 2016 року о 14.00 год. у приміщенні суду
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-
річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд
проводитиме розгляд справи без участі відпові-
дачки.

Суддя М. А. Гашинський

Печерський районний суд м. Києва викликає Ру-

дєва Дмитра Анатолійовича як відповідача в судове

засідання по цивільній справі за позовом Публічного

акціонерного товариства «ВТБ Банк» до Рудєва

Дмитра Анатолійовича про звернення стягнення на

предмет іпотеки, яке відкладено до 15.09.2016 року

на 09.00 год. та відбудеться за адресою: м. Київ,

пров. Хрестовий, 4, каб. 107.

Суддя В. А. Писанець

Біловодський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача Корінського
Олега Анатольовича, 17.10.1968 р.н., останнє відоме
зареєстроване місце проживання (перебування) 
м. Луганськ, по справі за позовом Корінської Наталії
Олексіївни про стягнення аліментів, 30.08.2016 року
о 08.00 год. 

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ,
вул. Комсомольська, 30. У разі неявки справу буде
розглянуто без вашої участі на підставі глави 8 ЦПК
України.

Суддя Г. В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача Непрікова
Андрія Юрійовича, 20.06.1987 р.н., останнє відоме
зареєстроване місце проживання (перебування) - м.
Ровеньки, по справі за позовом Макухіної Катерини
Михайлівни про стягнення аліментів, 30.08.2016
року о 08.20 год.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ,
вул. Комсомольська, 30. У разі неявки справу буде
розглянуто без вашої участі на підставі глави 8 ЦПК
України.

Суддя Г. В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача Чабана
Олексія Вікторовича, 17.04.1976 р.н., останнє відоме
зареєстроване місце проживання (перебування) - м.
Свердловськ, по справі за позовом Чабан Наталії Во-
лодимирівни про розірвання шлюбу, 30.08.2016
року о 09.00 год.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ,
вул. Комсомольська, 30. У разі неявки справу буде
розглянуто без вашої участі на підставі глави 8 ЦПК
України.

Суддя Г. В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської області
викликає як відповідачку Шевченко Наталію Олек-
сандрівну для участі в цивільній справі за позовом
Шевченка Костянтина Миколайовича про розірвання
шлюбу, яка відбудеться 30 серпня 2016 року о 09.00
годині в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сто-
рін 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

Печерський районний суд м. Києва повідомляє, що
судове засідання у справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Український бізнес банк» до
Оксенюк Юлії Володимирівни про звернення стяг-
нення на предмет іпотеки призначено на 29.08.2016
року о 14 год. 00 хв. за адресою: м. Київ-01601, вул.
Хрещатик, 42-А, каб. 12 (головуючий суддя Цокол
Л.І.).

В разі неявки в судове засідання відповідачки Ок-
сенюк Юлії Володимирівни, місце проживання якої
невідоме, справа буде розглянута за її відсутності від-
повідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л. І. Цокол

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідачів: Буткова Андрія Миколайовича,
Буткову Юлію Сергіївну для участі в цивільній справі
за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, яка відбудеться 28
серпня 2016 року о 15.00 годині в приміщенні суду за
адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Лу-
ганська, 30.

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

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

Суддя В. А. Карягіна

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Ліпка Миколу Івановича для
участі в цивільній справі за позовом Моторного (транс-
портного) страхового бюро України про відшкодування
в порядку регресу витрат, пов’язаних з виплатою стра-
хового відшкодування, яка відбудеться 30 серпня 2016
року о 13.00 годині в приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська 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

Попаснянський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача Коротіна Володимира Івановича,
20.04.1970 року народження, який зареєстрований за ад-
ресою: Луганська область, Попаснянський район, с. Тро-
їцьке, вул. Леніна, 64, у судове засідання по цивільній
справі № 423/1807/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Коротіна Володимира Івановича про стягнення заборгова-
ності, яке відбудеться 30.08.2016 року о 09 год. 00 хв. у
приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. По-
пасна, вул. Суворова, 6. Резервна дата розгляду справи
02.09.2016 року o 09 год. 00 хв.

У разі неявки до суду та неповідомлення причин неявки,
або якщо такі причини суд визнає неповажними, справа
буде вирішена на підставі наявних у ній даних та доказів.

Суддя М. В. Мазур

Вугледарський міський суд Донець-
кої області (85670, м. Вугледар, вул.
Трифонова, 22) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Альфа-Банк» до
Чишка А.О., третя особа: Бомбіна Г.М.
про стягнення заборгованості. Відпо-
відач по справі: Чишко Антон Олексан-
дрович, 09.09.1981 року народження.
Третя особа: Бомбіна Ганна Михай-
лівна, 05.04.1984 року народження.
Справу призначено до розгляду на
08.00 годину 06.09.2016 року. Відпові-
дачу та третій особі пропонується на-
дати свої заперечення щодо позову та
докази. У випадку неприбуття відпові-
дач та третя особа повинні повідомити
суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута в їхню відсут-
ність.

Суддя О. Г. Луньова

Суворовський районний суд м.
Одеси викликає в судове засі-
дання відповідача Мелешка
В’ячеслава Сергійовича по справі
Смирнова В.В. про витребування
майна з чужого володіння.

Слухання відбудеться 25.08.2016
р. о 15.00 год. у приміщенні Суво-
ровського районного суду м. Одеси
за адресою: м. Одеса, вул. Чорно-
морського козацтва, 68, зал № 18.

В разі нез’явлення відповідача в
судове засідання, цивільна справа
буде розглянута за його відсут-
ності на підставі наявних доказів.

Суддя О С. Пепеляшков

Дніпровський районний суд м.
Києва викликає в судове засідання
по цивільній справі як відповідачів:
Головльову Ніну Георгіївну,
23.02.1955 року народження, Голов-
льову Аліну Олександрівну,
10.02.1986 року народження, за по-
зовом ПАУТ «Фідобанк» про стяг-
нення заборгованості за кредитним
договором.

Судове засідання відбудеться о 9
год. 30 хв. 23 вересня 2016 р.

Адреса суду: м. Київ, вул. Сергі-
єнка, буд. 3, каб. 34.

Явка до суду обов’язкова. В разі
неявки в судове засідання, справа
буде розглянута без вашої участі.

Суддя В. П. Гончарук

Артемівський міськрайонний суд До-
нецької області (84500, м. Бахмут, вул.
Миру, 5) розглядає цивільну справу за
позовом Органу опіки та піклування
Бахмутської міської ради до Сторожко
Тетяни Валеріївни, третя особа: Управ-
ління освіти Бахмутської міської ради,
про позбавлення батьківських прав та
стягнення аліментів на дитину.

Відповідачка по справі: Сторожко
Тетяна Валеріївна (адреса: Донецька
обл., м. Бахмут, вул. Перемоги, 1/55)
викликається на 22.08.2016 року о 10
год. 10 хв. до суду, кабінет № 307, для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Л. В. Шевченко

Слов’янський міськрайонний
суд Донецької області (84112, 
м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, 2) розглядає кримінальне
провадження за обвинуваченням
Богатиря Якова Геннадійовича у
вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст.
258-3 КК України.

Обвинувачений Богатир Яків
Геннадійович, останнє місце реєс-
трації та проживання: Одеська об-
ласть, Комінтернівський район, с.
Свердлове, вул. Гагаріна, буд. 12,
викликається на 30 серпня 2016
року о 13 год. 00 хв. до суду для
участі у розгляді справи по суті.

Суддя Пронін С. Г.

Артемівський міськрайонний суд До-
нецької області (84500, м. Бахмут, До-
нецька область, вул. Миру, 5) розглядає
цивільну справу за позовом Щербатюк
Марини Анатоліївни до Щербатюка
Олега Михайловича про стягнення алі-
ментів на утримання неповнолітніх
дітей. Відповідач по справі виклика-
ється до суду (м. Бахмут, Донецька об-
ласть, вул. Миру, 5, кім. 302) для участі
у розгляді справи по суті.

Щербатюк Олег Михайлович, який
мешкає: 84635, Донецька область, м.
Горлівка, Калінінський район, вул. Ко-
ротченка, буд. 43, на 30 серпня 2016
року о 08 год. 00 хв.

Відповідачу пропонується надати
свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відповідача,
він повинен повідомити суд про при-
чину неявки, інакше справа буде роз-
глянута у його відсутність.

Суддя Фролова Н. М.
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оголошення
Ліквідатор Криворізького міського підприємства

«Медтехніка» (юридична адреса: 50007, м. Кривий Ріг,
вул. Вільгельма Піка, 24, ЄДРПОУ 19317352) Ракіна Алла
Анатоліївна, що діє на підставі постанови господар-
ського суду Дніпропетровської області від 14.02.03, та
ухвали від 29.04.16 у справі № Б24/135/02 проводить
конкурс з визначення організатора аукціону з продажу
цілісного майнового комплексу банкрута.

Для участі в конкурсі необхідно надати заяву про ви-
конання функцій організатора аукціону із зазначенням
відомостей про кандидатуру організатора аукціону
(повне найменування, ідентифікаційний код, організа-
ційно-правова форма, місцезнаходження, номер теле-
фону та інші засоби зв’язку, а також прізвище, ім’я, по
батькові та реєстраційний номер облікової картки плат-
ника податків особи, яка уповноважена представляти
юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і
має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у т.ч.
підписувати договори), засвідчені в установленому по-
рядку копії установчих або інших документів, що під-
тверджують право заявника на проведення аукціону,
виписку з ЄДР, професійне резюме з переліком прове-
дених аукціонів, для підтвердження досвіду у цій сфері
не менше 3-х років, та технічних можливостей для про-
ведення аукціону, проект договору про проведення аук-
ціону та пропозиції щодо суми винагороди. Заяви на
участь у конкурсі направляти на поштову адресу: 50002,
м. Кривий Ріг, а/с № 143 в строк до 25.08.2016 р.

Довідки за телефоном: (067)563-03-08

В провадженні Миргородського міськрайон-
ного суду Полтавської області знаходиться ци-
вільна справа № 541/1795/16-ц провадження 
№ 2/541/788/2016 за позовом Пехтара Івана Михай-
ловича до відділення виконавчої дирекції Фонду со-
ціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань у м. Крас-
нодоні Луганської області, публічного акціонерного
товариства «Краснодонвугілля» про перерахунок
страхових виплат та стягнення заборгованості.

Розгляд зазначеної справи призначено на 13 го-
дину 15 хвилин 12 жовтня 2016 року в приміщенні
Миргородського міськрайонного суду за адресою:
м. Миргород, вул. Гоголя, 133.

Суд викликає в це судове засідання представника
відділення виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань у м. Краснодоні Луган-
ської області (останнє відоме місце знаходження:
вул. Красних Шахтарів, 18, м. Краснодон, Луганська
область, 94400 як представника відповідача.

Явка на виклик до суду є обов’язковою. В разі не-
явки представника відповідача, справа розглядати-
меться у його відсутність за наявними матеріалами.
Представник відповідача зобов’язаний повідомити
суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя Чернюк В. Д.

Вважати недійсною декларацію про готовність

об’єкта до експлуатації будівництво двох житлових

будинків за адресою: вул. Чорновола, 12, м. Ви-

шневе, Києво-Святошинський район, Київська об-

ласть, від 30.01.2014 № КС 142140300163, видану на

ім’я Мараховської Вікторії Олександрівни та Шми-

гельського Сергія Олександровича у зв’язку із втра-

тою документа.

Чернігівський районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться 26 серпня
2016 року об 11.00 годині (резервна дата розгляду 02
вересня 2016) в приміщенні Чернігівського районного
суду Запорізької області за адресою: Запорізька об-
ласть, смт Чернігівка, вул. Соборна, буд. 391, Хижняк
Станіслава Сергійовича, Хижняк Олену Василівну, Хиж-
няк Сергія Борисовича, зареєстрованих за адресою: До-
нецька область, м. Кіровське, мікрорайон Гірняцький,
буд. 5, кв. 12, в якості відповідачів по цивільній справі
№329/738/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стяг-
нення заборгованості.

Суддя В.В. Ломейко
Деснянський районний суд м. Києва викликає в якості

відповідача Смоловика Михайла Григоровича, останнє
відоме місце реєстрації якого: м. Київ, вул. Драйзера, 10,
кв. 168, в судове засідання, яке призначене на
07.11.2016 року на 12 год. 00 хв., для розгляду справи
за позовом Смоловик М.М. до Смоловика М.Г., треті
особи: Смоловик О.М., Деснянський РВ ГУ ДМС у 
м. Києві ДМС України, про визнання особи такою, що
втратила право користування жилим приміщенням. Ад-
реса суду: м. Київ, пр. Маяковського, 5-в, каб. 34.

Суддя Грегуль О.В.

Приазовський районний суд Запорізької області по-
відомляє Чепігу Валерія Федоровича, який проживає за
адресою: Донецька область, Новоазовський район, 
м. Новоазовськ, вул. Апатова, б. 92-а, про те, що
13.09.2016 р. об 11 годині 00 хвилин в приміщенні При-
азовського районного суду Запорізької області за адре-
сою: смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, буде слухатись
цивільна справа за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Укрсоцбанк» до Чепіги Валерія Федоровича
про стягнення заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик Чепіга Ва-
лерій Федорович по справі вважається повідомленим
про час та місце розгляду справи і у випадку його неявки
справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя Г.А. Васильцова

Рубіжанський  міський суд Луганської обл. викли-

кає Радіонова Ігоря Сергійовича за позовом ПАТ КБ

«ПриватБанк» про стягнення заборгованості у су-

дове засідання, яке відбудеться 25.08.2016 року о

08:10.  У разі неявки відповідача  в судове засідання

суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі

ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Овчаренко О.Л.

Рубіжанський  міський суд Луганської обл. викли-

кає Мироненка Сергія Вікторовича за позовом ПАТ

КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості у су-

дове засідання, яке відбудеться 26.08.2016 року о

08:15.  У разі неявки відповідача  в судове засідання

суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі

ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Овчаренко О.Л.

Васильківський міськрайонний суд Київської області ви-
кликає Пермякова Олександра Сергійовича у судове засі-
дання як відповідача у справі за позовом Комерційний
банк «Приватбанк» до Пермякова Олександра Сергійовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором,
яке призначено на 6 вересня 2016 року на 10 год. 20 хв. і
відбудеться за адресою: Київська область, м. Васильків,
вул. Шевченка, 8, суддя Ковбель М.М.

Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове засідання без

поважних причин, судове засідання буде проведено у Вашу
відсутність, а відповідно до ч.9 статті 74 ЦПК України з
опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважа-
ється повідомленим про час і місце розгляду справи. 

Бердянським міськрайонним судом Запорізької

області (суддя Прінь І. П.) за адресою: м. Бердянськ,

вул. Консульська, 64, каб. №302) 31 серпня 2016 року

о 15 год. 00 хв. буде розглядатись цивільна справа

за позовом Кошель Ольги Іванівни до Татаркіна Ан-

дрія Анатолійовича про розірвання шлюбу.

В судове засідання викликається відповідач Татар-

кін А. А. У разі неявки відповідача справа буде роз-

глянута за наявними у справі матеріалами.

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької
області викликає у судове засідання Галамеєву Ольгу
Валентинівну (останнє місце проживання: проспект Не-
залежності, 277, кв. 89, м. Могилів-Подільський Він-
ницької області) для розгляду цивільної справи за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Галамеєвої Ольги
Валентинівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання призначено на 06.09.2016 на 17 го-
дину 00 хвилин в приміщенні Могилів-Подільського
міськрайонного суду Вінницької області за адресою:
Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагай-
дачного, 1/30. Заяву розглядає суддя Жикевич Т.Б.

У разі неявки Галамеєвої О.В. в судове засідання по-
зовна заява буде розглянута за її відсутності.

Вінницький міський суд Вінницької області викли-
кає Пастушок Ганну Ігорівну, 15.11.1989 р.н., у су-
дове засідання, яке відбудеться 05.09.2016 року об
11.00 год. за адресою: м. Вінниця, вул. Грушев-
ського, 17 (зал № 6), як відповідача у цивільній
справі № 127/11450/16-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційного банка «Приват-
Банк» до Пастушок Ганни Ігорівни про стягнення
заборгованості. У випадку неявки відповідача у су-
дове засідання, справу буде розглянуто за його від-
сутності за наявними у справі доказами.

Суддя Т.П. Іщук

Лебединський районний суд Сумської області, що
знаходиться за адресою: м. Лебедин, вул. Петропав-
лівська, 2, каб. №35, запрошує в судове засідання на
14 год. 00 хв. 23 серпня 2016 року Фатла Алі Сафаа
Казмуз — відповідача в справі №580/1054/16-ц за
позовом Рокитинець Марини Анатоліївни до Фатла
Алі Сафаа Казмуз про розірвання шлюбу. У разі не-
явки відповідача без поважних причин, справа буде
розглянута в його відсутності за наявними матеріа-
лами справи.

Суддя Л. І. Подопригора

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає
як відповідача Джавадян Сірануш Гарніківну по цивільній
справі № 425/1700/16-ц; 2/425/452/16 за позовом Арутюнян
Гарніка Нарсесовича до Джавадян Сірануш Гарніківни про
визнання особи такою, що втратила право користування
жилим приміщенням, у судове засідання, яке відбудеться
26 серпня 2016 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжан-
ського міського суду.

У разі неявки відповідачів у судове засідання, суд роз-
глядатиме справу без Вашої участі згідно ст. 169 Цивільно-
процесуального кодексу України.

Адреса суду: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру,
34.

Суддя О.Л. Овчаренко

Миронівським районним судом Київської об-
ласті викликається відповідач Івашина Леся Ми-
колаївна на судовий розгляд цивільної справи
ЄУН 371/767/16-ц за позовом Івашини Миколи
Михайловича до Івашини Лесі Миколаївни, треті
особи, які не заявляють самостійних вимог
щодо предмета спору, орган опіки та піклування
Миронівської районної державної адміністрації,
орган опіки та піклування Центральненської
сільської ради Миронівського району Київської
області, про позбавлення батьківських прав та
стягнення аліментів, який відбудеться 26 ве-
ресня 2016 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні
суду за адресою: Київська обл., м. Миронівка,
вул. Першотравнева, 3. 

Суддя А. С. Поліщук

Втрачений паспорт: серія МО, номер

713111, виданий Каховським РВ УМВС в 

Херсонській області 26 травня 1999 р., що за-

реєстрований на ім’я Путятіна Дмитра Мико-

лайовича, вважати недійсним з 10.08.2016 р.

Втрачені судновий білет на човен КРИМ,
бортовий номер 0091-КРЕ та свідоцтво на
право управління маломірним судном, ви-
дані на ім’я Волошина Володимира Авксен-
тійовича, 

вважати недійсними.

ПрАТ «СК «ВУСО» у зв’язку з втратою повідомляє, що вважати недійс-
ними наступні документи:

поліси обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів:
АЕ 6719214 АЕ 6721924 АЕ 8802136 АЕ 9084067 АІ 9365823 АЕ 6067099
АІ 2891924  АЕ 7171832 АЕ 6721925 АЕ 8802137 АЕ 9084068 АЕ 7162756
АІ 9365822 АІ 2891925  АЕ 6301352 АЕ 6721926 АЕ 8802138 АЕ 9084069
АЕ 6296145 АС 8867130 АІ 2891934  АЕ 6299937 АЕ 6295457 АЕ 8802139
АЕ 9084070 АЕ 6296146 АС 8867108 АІ 2891935  АЕ 6724304 АЕ 6298751
АЕ 8802140 АЕ 6725488 АЕ 7165314 АІ 0214146 АІ 3697852  АЕ 7170303
АЕ 6726958 АЕ 7162320 АІ 7786662 АЕ 6070951 АІ 2891917 АІ 3697853 
АЕ 6298564 АЕ 6726959 АЕ 6304004 АЕ 6297019 АЕ 6070724 АІ 2891918
АІ 3697854  АЕ 6298565 АЕ 6726960 АЕ 7160501 АЕ 6297076 АЕ 6070725
АІ 2891919 АІ 3697855  АЕ 5685263 АЕ 6726961 АЕ 7161700 АЕ 6297077
АЕ 6070727 АІ 2891920 АІ 3697856  АІ 9365824 АЕ 6726962 АЕ 6305327
АЕ 6302291 АЕ 6070728 АІ 2891921 АІ 3697857 АЕ 6065503 АЕ 6721968
АЕ 6297503 АЕ 6718681 АЕ 7165937 АІ 2891922 АІ 3697858  АЕ 6065504
АЕ 6721969 АЕ 6724546 АЕ 6720745 АІ 8873389 АІ 2891923 АІ 3697859 
АЕ 6295923 АЕ 6721973 АЕ 6724565 АЕ 8792656 АЕ 8792657 АЕ 8792658
АЕ 8792659  АЕ 8792660.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя До-
нецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знахо-
диться цивільна справа за позовом Бірцева Руслана
Олександровича до Бірцевої Анни Андріївни про надання дозволу
на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди
матері.

Відповідач Бірцева Анна Андріївна, що зареєстрована як пере-
селенець за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Куп-
ріна, 17, кв. 10, викликається для участі у розгляді справи, який
відбудеться 29 серпня 2016 року о 15.45 годині в приміщенні суду
за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази, якими вони обґрунтовуються. У випадку непри-
буття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у її відсутності. 

Суддя Васильченко О.Г.

Любешівський районний суд Волинської області викликає у
судове засідання Сінчука Володимира Яковича, жителя м. Джан-
кой, вул. Леніна Автономної Республіки Крим; Дихту Марію
Яківну, 26.02.1957 року народження, жительку с. Подове Ново -
троїцького району Херсонської області; Губар Віру Яківну,
17.09.1963 року народження, жительку м. Шостка, вул. Прорізна,
13, кв. 59 Сумської області, як відповідачів у цивільній справі за
позовом Сінчук Марії Микитівни до Бихівської сільської ради Лю-
бешівського району Волинської області, Сінчука Віктора Яковича,
Гелюти Надії Яківни, Сінчука Володимира Яковича, Дихти Марії
Яківни, Губар Віри Яківни, Сінчука Григорія Яковича про визнання
права власності на житловий будинок та господарські будівлі і
споруди, яке відбудеться 29 серпня 2016 року о 10 год. 00 хв. в
приміщенні суду за адресою: Волинська область, Любешівський
район, смт Любешів, вул. Незалежності, 86. 

У разі неявки в судове засідання без поважних причин або не-
повідомлення суду про причини неявки, справа буде розглянута
за Вашої відсутності на підставі наявних у ній даних та доказів.

Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням оголо-
шення про виклик відповідач вважається повідомленим про час
та місце розгляду справи належним чином.

Суддя В. О. Труш

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Черненко Р.Л., Суровицького В.О. про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Відповідач у цивільній
справі № 233/3274/16-ц Черненко Роман Леонідович,
26.09.1975 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область,
м. Дебальцеве, м-н Східний, 8/33, викликається у судове засі-
дання на 08-00 год. 12 вересня 2016 року. Відповідач у цивільній
справі № 233/3463/16-ц Суровицький Володимир Олексійович,
21.10.1946 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область,
м. Макіївка, кв-л Гвардійський, 3/67, викликається у судове за-
сідання на 08-40 год. 12.09.2016 р. Розгляд зазначених цивіль-
них 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 по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута за їх відсутності. 

Суддя Т.О. Мартишева

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Акціонер-
ний банк «Експрес-Банк» до Зайковської О.П., Холоша С.В. про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідачі
у цивільній справі № 233/3279/16-ц Зайковська Олена Павлівна,
11.07.1963 р.н., Холоша Сергій Вікторович, 05.07.1962 р.н., за-
реєстровані у м. Дебальцеве Донецької області по вул. 50-річчя
Жовтня, 37/4, викликаються у судове засідання на 08-30 год. 12
вересня 2016 р. Відповідач у цивільній справі № 233/3276/16-ц
Мурзак Руслан Едуардович, 07.11.1987 р.н., зареєстрований у
м. Дебальцеве Донецької області по вул. Леніна, 21/84, викли-
кається у судове засідання на 08-15 год. 12 вересня 2016 р. Роз-
гляд зазначеної цивільної справи 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 по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута за їх відсутності. Суддя Т.О. Мартишева

Сумський районний суд Сумської області викликає
в судове засідання як відповідача Морозова Олексія
Сергійовича, 08 липня 1988 року народження, урод-
женця с. Углове Бахчисарайського району Автоном-
номної Республіки Крим, останнє відоме місце
реєстрації за адресою: с. Углове, вул. Шкребко, буд.
46 Бахчисарайського району Республіки Крим у ци-
вільній справі за позовом Морозової Оксани Бори-
сівни до Морозова Олексія Сергійовича про
розірвання шлюбу та стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться о 08 годині 20 хвилин
31 серпня 2016 року в приміщенні Сумського район-
ного суду за адресою: м. Суми, вул. Академічна, буд.
13, 1-й пов., каб. 109. Суддя Моісеєнко О.М.

У випадку неявки відповідача Морозова О.С. в су-
дове засідання цивільна справа буде розглянута у його
відсутності за наявними у справі доказами.

Бучацький районний суд Тернопільської об-
ласті викликає в судове засідання як відпові-
дача Шкирду Петра Мирославовича, місце
перебування якого невідоме, останнє місце
проживання: с. Верб’ятин Бучацького району
Тернопільської області, по справі за позовом
Шкирди Любомири Василівни до Шкирди
Петра Мирославовича та третьої особи органу
опіки та піклування Бучацької РДА про надання
дозволу на оформлення проїзних документів
для виїзду за кордон дитини.

Розгляд справи призначено на 11 год. 00 хв.
25 серпня 2016 року в приміщенні Бучацького
районного суду Тернопільської області за ад-
ресою: м. Бучач, вул. Міцкевича, 11. Явка до
суду є обов’язковою. Відповідачу пропонується
надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У разі неявки, відповідач повинен повідо-
мити суд про причини.

В разі неявки без поважної причини справу
буде розглянуто у його відсутності згідно із ч.4
ст. 169 ЦПК України за наявними в ній дока-
зами.

Суддя В. Б. Федорончук

Городоцький районний суд Львівської
області викликає Старигіна Василя Воло-
димировича, 14.08.1981 р.н. (останнє ві-
доме місце реєстрації та проживання: вул.
Островська, 3, м. Петровське, Красно-
луцький р-н, Луганська обл.) відповідачем
у судове засідання на 09 год. 30 хв. 2 ве-
ресня 2016 р. за адресою: майд. Гайдама-
ків, 30, м. Городок, Львівська область, у
справі за позовом Старигіної Марини Юрі-
ївни про стягнення аліментів на неповно-
літню дитину.

Згідно із ст. 74 ЦПК України, з опублі-
куванням цього оголошення, відповідач
вважається належно повідомленим про
час і місце розгляду справи.

У разі неявки відповідача у судове засі-
дання суд, відповідно до положень ст. 169
ЦПК України, вирішить справу на підставі
наявних у ній доказів (постановить заочне
рішення).

Суддя О. Ференц

Дніпровський районний суд м. Києва
повідомляє, що 07.09.2016 року о 10 год.
30 хв. розглядатиметься цивільна справа
№ 755/9587/16-ц за позовом Моторного
(транспортного) страхового бюро України
до Шевченка Андрія Володимировича про
відшкодування в порядку регресу витрат,
пов’язаних з виплатою страхового від-
шкодування.

Шевченко Андрій Володимирович, ос-
таннє місце реєстрації: м. Київ, Русанівські
сади, 74, кв. 74, викликається в судове за-
сідання як відповідач.

У разі неявки представника відповідача
справа буде розглянута на підставі наяв-
них в матеріалах справи доказів.

Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5,
каб. № 202.

Суддя Л. П. Бартащук

Красноармійський міськрайонний суд
Донецької області (85302, м. Покровськ,
вул. Європейська, 20) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Дельта Банк» про
стягнення заборгованості.

Відповідачі: Княгніцький Олександр Ві-
талійович, Княгніцький Дмитро Віталійо-
вич, Шиперов Віктор Миколайович,
Хуснулін Фірдаус Мірзагітович виклика-
ються на 2 вересня 2016 року о 09.30 год.
до суду, каб. № 7, для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність. 

Суддя Хмельова C.M.

Слов’янський міськрайонний суд До-
нецької області (84100, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, буд. 2) розглядає ци-
вільну справу за позовною заявою Автоно-
мової Оксани Володимирівни до Тодика
Олени Володимирівни про визнання права
власності. Відповідач по справі Тодика
Олена Володимирівна, останнє відоме
місце проживання: Донецька область, 
м. Горлівка, вул. Горького, буд. 41, кв. №7,
викликається на 22 серпня 2016 року на 09
годину 00 хвилин до Слов’янського міськ-
районного суду Донецької області (До-
нецька область, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, 2) для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя Хаустова Т. А.
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Дунаєвецький районний суд Хмельницької області ви-
кликає в судове засідання Макар Тетяну Іванівну
(12.05.1970 р.н.), мешканку с. Калініне (Богданівка)
Тульчинського району Вінницької області, як відповідача
по цивільній справі № 674/975/16-ц пров. №2/674/610/16
за позовом Анжба Ігоря Володимировича до Макар Те-
тяни Іванівни про розірвання шлюбу, яке відбудеться
08.09.2016 р. о 09.00 в залі суду за адресою: вул. Кра-
сінських, 11, м. Дунаївці, Хмельницька область, 32400.
В разі неявки відповідачки в судове засідання або непо-
відомлення про причину неявки справа буде розглянута
за наявними матеріалами за її відсутності (заочний роз-
гляд).

Суддя О. М. Маринчак

Повістка про виклик підозрюваного про здійснення
спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Зейферт Павло Геннадійович, 12.07.1987
року народження, зареєстрований за адресою: Дніпропет-
ровська область, м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 7/38, на
підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України Вам необхідно
з’явитися 25.08.2016 року о 10 год. 00 хв. до слідчого від-
ділу УСБУ у Дніпропетровській області (м. Дніпропет-
ровськ, вул. Святослава Хороброго, 23, контактний
телефон слідчого: 056 791-99-42) старшого слідчого в ОВС
— криміналіста Єфіменка О.І. для допиту Вас як підозрю-
ваного та ознайомлення з матеріалами кримінального про-
вадження № 22015040000000074 від 24.03.2015 року за
ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст.14, 
ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст.2583 КК України.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за позо-
вом Трач Івана Дем’яновича до Матвієнко Лілії
Олександрівни про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням.

Суд викликає відповідача Матвієнко Лілію Олексан-
дрівну в судове засідання, яке відбудеться 22.08.16 року
о 09-00 годині в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Консульська, 64, каб.506. Суддя Ревуцький С.І., тел.
(код 06153) 3-51-09. Явка до суду є обов’язковою. В разі
неявки справа буде розглянута за наявними матеріалами
в заочному порядку.

Солом’янський районний суд міста Києва (м. Київ,

вул. М. Кривоноса, 25, каб. 29) викликає на 07.09.2016

на 09 год. 30 хв. Грицюка Олексія Андрійовича як відпо-

відача у цивільній справі №760/4327/16-ц (№2-3072/16)

за позовом Публічного акціонерного товариства Акціо-

нерний Банк «Укргазбанк» до Грицюка Олексія Андрійо-

вича про стягнення заборгованості.

У разі неявки справу буде розглянуто за відсутності

відповідача.

Суддя Коробенко С. В.

Приморський районний суд м. Маріуполя Донецької
області викликає відповідачів Бодунову Марину В’яче -
славівну та Бодунова Олександра Володимировича, які
зареєстровані за адресою: м. Маріуполь, вул. Простора,
буд. 6, у справі за позовом Кредитної спілки «Бюджет»
до Бодунової Марини В’ячеславівни, Бодунова Олексан-
дра Володимировича про стягнення суми заборгованості
за кредитним договором у судове засідання, яке відбу-
деться 23 вересня 2016 року о 15 годині 00 хвилин в
приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівель-
ників, 52-а, каб. 37.

Суддя Сараєв І. А.

Приморський районний суд м. Маріуполя Донецької
області викликає відповідача Михайленка Сергія Олек-
сандровича, місце проживання якого невідоме, у справі
за позовом Михайленко Катерини Павлівни до Михай-
ленка Сергія Олександровича про припинення права на
частку у спільному майні та визнання права власності на
1/4 частку квартири, у судове засідання, яке відбудеться
21 вересня 2016 року о 10 годині 00 хвилин в примі-
щенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників,
52-а, каб. 37.

Суддя Сараєв І. А.

В Ірпінський міський суд Київської області на

01.09.2016 р. о 14 год. 00 хв. (справа № 367/5431/16-ц)

викликається Катречка Віктор Володимирович по ци-

вільній справі за позовом Публічного акціонерного то-

вариства «БМ Банк» до Катречка Віктора

Володимировича про стягнення заборгованості.

В разі неявки Катречка Віктора Володимировича (Ки-

ївська область, м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7), справа

буде розглядатися у його відсутність.

Суддя Л. П. Саранюк

Деснянський районний суд м. Києва викликає Со-
ценко Ельвіру Миколаївну в зв’язку з розглядом цивіль-
ної справи за позовом Моторного (транспортного)
страхового бюро України (МТСБУ) до Соценко Ельвіри
Миколаївни про відшкодування в порядку регресу ви-
трат, пов’язаних з виплатою страхового відшкодування,
на 05.10.2016 року о 14-30 год. за адресою: м. Київ, пр-
т Маяковського, 5-В, каб. 36. У разі неявки відповідача
або представника відповідача в судове засідання без по-
важних на те причин, справа буде розглянута за його
відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя І. В. Клочко

Бруцького Олександра Георгійовича викликають як

відповідача в судове засідання по цивільній справі за по-

зовом КП «Здолбунівкомуненергія» про стягнення боргу

за теплову енергію на 25 серпня 2016 року на 10 год. 00

хв. в приміщення суду за адресою: м. Здолбунів, вул. Не-

залежності, 10 Рівненської області.

В разі неявки в судове засідання, суд розглядатиме

справу без участі відповідача на підставі наявних у справі

доказів, відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя Ковалик Ю.А.

Роменський міськрайонний суд Сумської області пові-
домляє Дзигала Сергія Володимировича про те, що 31 сер-
пня 2016 року oб 11 год. 00 хв. у приміщенні Роменського
міськрайонного суду Сумської області за адресою: 
м. Ромни Сумської області, вул. Соборна, 12 буде слуха-
тися в судовому засіданні цивільна справа за позовом Че-
пурко Тетяни Володимирівни до Дзигала Сергія
Володимировича про визнання особи такою, що втратила
право користування жилим приміщенням.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач —
Дзигал Сергій Володимирович вважається повідомленим
про час і місце розгляду справи і у випадку його неявки
справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя В. І. Євтюшенкова

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає в якості відповідача Бойка Віталія Вікторовича для
участі в цивільній справі за позовом ПАТ «Сбербанк» про
стягнення заборгованості за кредитним договором, яка
відбудеться 12 вересня 2016 року о 14:00 годині у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біло-
водськ, 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

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Благодарова Вадима
Володимировича як відповідача в судове засідання по
цивільній справі №426/5792/15-ц за позовом Благода-
рової І. В. до Благодарова В. В. про надання дозволу на
виїзд неповнолітнього громадянина України за кордон,
що відбудеться 13 вересня 2016 року о 16.00 год. У разі
неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме
справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя С. А. Пчолкін

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя
Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31)
знаходиться цивільна справа за позовом Артемова Олега Оле-
говича до Артемової Олени Сергіївни про розірвання шлюбу.

Відповідач Артемова Олена Сергіївна, що проживає за ад-
ресою: Донецька область, пр. Металургів, 31, кв. 6, виклика-
ється для участі у розгляді справи, який відбудеться 30 серпня
2016 року о 14.00 год. у приміщенні суду за адресою: м. Ма-
ріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази, якими вони обґрунтовуються. У випадку не-
прибуття відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за її відсутності. 

Суддя Васильченко О.Г.

Київський районний суд м. Одеси викликає Карта-
шову Лілію Юріївну як відповідача у цивільній справі 
№ 520/7435/16-ц за позовом Гончаренко Олени Павлівни
до Карташової Лілії Юріївни, третя особа — Київська
районна адміністрація Одеської міської ради, про по-
збавлення батьківських прав та стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться 19 вересня 2016 р. о 10
годині 30 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

Борщівський районний суд Тернопільської області ви-
кликає Гордієнка Дмитра Михайловича, 08 січня 1984 року
народження, останнє відоме місце проживання: село При-
бужани Вознесенського району Миколаївської області, як
відповідача у цивільній справі № 594/669/16-ц за позовом
Буряк Світлани Петрівни до Гордієнка Дмитра Михайло-
вича про розірвання шлюбу, в судове засідання, яке від-
будеться 29 серпня 2016 року о 09.10 годині за адресою:
вул. Січових Стрільців, 11, м. Борщів Тернопільської об-
ласті.

У разі неявки відповідача та неповідомлення суд про
причини неявки в судове засідання, справу буде розгля-
нуто за наявними у справі доказами, відповідно до ст.ст.
169, 224 ЦПК України.

Суддя Денисова Т. С.

Обухівський районний суд Київської області по цивіль-
ній справі № 2-908/16 за позовом Назаренко Тетяни Му-
сіївни до Одинець Валентини Василівни про припинення
права власності на 1/6 частину будинку у спільному майні
шляхом виплати грошової компенсації, визнання права
власності на 1/6 частину нерухомого майна, викликає до
суду в якості відповідача Одинець Валентину Василівну на
21 вересня 2016 року о 10-00 год.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді
Болобана В.Г. в приміщенні суду, що розташоване за ад-
ресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20.

В разі неявки відповідача справа буде розглянута у його
відсутність на підставі наявних у справі доказів.

Гайворонський районний суд Кіровоградської області
повідомляє, що 08 вересня 2016 року о 09 годині 00 хви-
лин в приміщенні суду за адресою: Кіровоградська об-
ласть, м. Гайворон, вул. Воровського, 3, каб. № 5 (суддя
Поліщук В.В.) відбудеться слухання цивільної справи 
№ 385/905/16-ц, 2/385/401/16 за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Барабащенка Анатолія Геннадійовича про
стягнення заборгованості. В судове засідання виклика-
ється відповідач Барабащенко Анатолій Геннадійович. В
разі неявки в судове засідання відповідача, справа буде
розглянута за його відсутності за наявними доказами.
Одночасно суд роз’яснює відповідачу його обов’язок по-
відомити суд про причини неявки у судове засідання.

Суддя В. В. Поліщук

Охтирський міськрайонний суд Сумської області від-
повідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає Тіщенка Во-
лодимира Петровича, зареєстрованого за адресою:
пров. Снайпера, 5/3, м. Охтирка, в судове засідання, яке
відбудеться 22 вересня 2016 року о 08 годині 00 хвилин
в приміщенні суду за адресою: вул. Незалежності, 7 
м. Охтирка Сумської області, як відповідача по цивільній
справі №583/2007/16 ц, провадження № 2/583/710/16 за
позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Тіщенка Володи-
мира Петровича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором та пропонує надати пояснення. У разі
неявки Тіщенка Володимира Петровича, справа буде
розглянута у його відсутність.

Суддя Ільченко В. М.

Першотравневий районний суд м. Чернівці викликає
Генцарюка Дмитра Георгійовича, 17.08.1948 року народ-
ження, останнє відоме місце проживання якого за адре-
сою: вул. Хмелівська, 35, м. Чернівці — як відповідача у
судове засідання по цивільній справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства Комерційного банку «При-
ватбанк» до Генцарюка Дмитра Георгійовича про
стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 07 вересня 2016 року о
14 год. 00 хв. у приміщенні Першотравневого районного
суду, розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. Головна,
105, каб. №2.

У разі вашої неявки в судове засідання, справу буде роз-
глянуто за Вашої відсутності.

Суддя І. В. Іщенко

Оріхівським районним судом Запорізької області роз-

глядається цивільна справа за позовом ПАТ КБ «При-

ватБанк» до Туяхової Наталії Сергіївни про стягнення

заборгованості за кредитним договором. Справа призна-

чена слуханням на 09 год. 00 хв. 20 вересня 2016 року

за адресою: 70500, Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Пер-

шотравнева, 23. У разі неявки відповідача справа буде

розглянута у його відсутність.

Суддя Щербань Л. С.

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області сповіщає, що 01 вересня 2016 року о 14.30
годині в приміщенні Новомосковського міськрайонного
суду Дніпропетровської області (м. Новомосковськ,
пров. Козацький, 8, каб. 5) під головуванням судді Пар-
фьонова Д.О. відбудеться розгляд цивільної справи за
позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Мінакова Юрія Оле-
говича про стягнення заборгованості.

В якості відповідача судом викликається Мінаков
Юрій Олегович, місце проживання якого суду не відомо.

Суддя Д.О. Парфьонов

Куйбишевський районний суд Запорізької області ви-

кликає відповідача Перебийніс Ларису Анатоліївну,

25.11.1974 р.н., в судове засідання, яке призначене на

15:00 годину 26.09.2016 року, для розгляду цивільної

справи за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Перебийніс Ла-

риси Анатоліївни про стягнення заборгованості за кре-

дитним договором, яке відбудеться за адресою: вул.

Центральна, 26 а, смт Куйбишеве Куйбишевського

району Запорізької області.

Суддя Мальований В.О.

Куйбишевський районний суд Запорізької області ви-

кликає відповідача Головко Андрія Володимировича,

11.08.1976 р.н., в судове засідання, яке призначене на

15:30 годину 26.09.2016 року, для розгляду цивільної

справи за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Головка Андрія

Володимировича про стягнення заборгованості за кре-

дитним договором, яке відбудеться за адресою: вул.

Центральна, 26 а, смт Куйбишеве Куйбишевського

району Запорізької області.

Суддя Мальований В.О. 

Куйбишевський районний суд Запорізької області ви-

кликає відповідача Бондарцова Віталія Івановича,

11.09.1964 р.н., в судове засідання, яке призначене на

16:00 годину 27.09.2016 року, для розгляду цивільної

справи за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Бондарцова Ві-

талія Івановича про стягнення заборгованості за кредит-

ним договором, яке відбудеться за адресою: вул.

Центральна, 26 а, смт Куйбишеве Куйбишевського

району Запорізької області.

Суддя Мальований В.О.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідача Каменського Дмитра Михай-
ловича, 20.05.1962 р.н., в судове засідання, яке при-
значене на 16:30 годину 27.09.2016 року, для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Приват-
Банк» до Каменського Дмитра Михайловича про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26 а,
смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької
області.

Суддя Мальований В.О. 

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 26 серпня 2016
року о 8-00 годині розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Омельченко Олени Василівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Омельченко Олена Василівна,
06.02.1969 року народження, останнє місце реєстрації: 
м. Макіївка, вул. Радянська, 8/1, викликається на 26 серпня
2016 року о 8-00 год. до суду для участі у справі по суті.

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

Суддя Демидова В.К.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 26 серпня 2016
року о 8-10 годині розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Вадовської Катерини Сергіївни
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Вадовська Катерина Сергіївна,
25.05.1991 року народження, останнє місце реєстрації: 
м. Макіївка, вул. Підйомна, 4/21, викликається на 26 сер-
пня 2016 року о 8-10 годині до суду для участі у справі по
суті.

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

Суддя Демидова В.К.

Летичівський районний суд Хмельницької області по-

відомляє, що цивільна справа за позовом Грініцької-Дец

Алли Юріївни до Дец Цезарія про розірвання шлюбу при-

значена до розгляду на 08.00 год. 22 серпня 2016 року

(провул. Шкільний, 4 а, смт Летичів Хмельницької об-

ласті).

Явка відповідача в судове засідання обов’язкова. У

разі неявки до суду відповідача, справа буде розглянута

за наявними матеріалами.

Суддя І. Б. Ходоровський 

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викли-
кає Хмельову Оксану Володимирівну (адреса: м. Запо-
ріжжя, бул. Центральний, буд. 18 а, кв. 41) в судове
засідання як відповідача у справі №335/6768/16-ц за позо-
вом ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» до Хмельової Ок-
сани Володимирівни, Хмельового Сергія Анатолійовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором, на
22.09.2016 року о 16.30 годині, яке відбудеться за адре-
сою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 51, каб. №7.

У випадку неявки у судове засідання та неповідомлення
суду про поважну причину неявки, позов буде розглянутий
на підставі документів, які є в матеріалах справи.

Суддя А. В. Шалагінова

Олександрівський районний суд Кіровоградської
області викликає у судове засідання, яке відбудеться
17 жовтня 2016 року об 11.00 годині в приміщенні
Олександрівського районного суду Кіровоградської
області за адресою: Кіровоградська область, смт
Олександрівка, вул. Вишнева, 21, Крівік Євгенія Во-
лодимировича: Кіровоградська обл., Олександрів-
ський р-н, с. Іванівка, в якості відповідача по
цивільній справі № 397/867/16-ц за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Крівік Євгенія Володимировича
про стягнення заборгованості. 

Суддя Безуматов М.В.

Запорізький районний суд Запорізької області ви-
кликає у судове засідання, яке відбудеться 27 ве-
ресня 2016 року о 09.30 годині в приміщенні
Запорізького районного суду Запорізької області за
адресою: м. Запоріжжя, вул. Істоміна, 10, Ахмедова
Ахад Вахід Огли: Запорізька обл., Запорізький р-н,
с. Відрадне, вул. Стаханівська, буд. 7 в якості відпо-
відача по цивільній справі № 317/1994/16-ц за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ахмедова Ахад Вахід
Огли про стягнення заборгованості.

Суддя Громова І.Б.

Запорізький районний суд Запорізької області ви-
кликає у судове засідання, яке відбудеться 27 ве-
ресня 2016 року о 10.00 годині в приміщенні
Запорізького районного суду Запорізької області за
адресою: м. Запоріжжя, вул. Істоміна, 10, Плецького
Віталія Івановича: Запорізька обл., Запорізький р-н,
с. Мар’ївка, вул. Шкільна, буд. 97 в якості відпові-
дача по цивільній справі № 317/2238/16-ц за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Плецького Віталія
Івановича про стягнення заборгованості. 

Суддя Громова І.Б.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 18 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +11 +16    +22 +27
Житомирська +10 +15    +22 +27
Чернігівська +11 +16    +22 +27
Сумська +11 +16    +22 +27
Закарпатська +7 +12    +22 +27
Рівненська +7 +12    +22 +27
Львівська +7 +12    +22 +27
Івано-Франківська +7 +12    +22 +27
Волинська +7 +12    +22 +27
Хмельницька +7 +12    +22 +27
Чернівецька +7 +12    +22 +27
Тернопільська +7 +12    +22 +27
Вінницька +11 +16    +22 +27

Oбласть Нiч          День
Черкаська +11   +16   +23  +28
Кіровоградська +11   +16   +24  +29
Полтавська +11   +16   +24  +29
Дніпропетровська +11   +16   +26  +31
Одеська +16   +21   +26  +31
Миколаївська +16   +21   +27  +32
Херсонська +16   +21   +27  +32
Запорізька +16   +21   +27  +32
Харківська +12   +17   +26  +31
Донецька +12   +17   +26  +31
Луганська +12   +17   +26  +31
Крим +16   +21   +27  +32
Київ +14   +16   +24  +26

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
фотофакт

Нагорода знайшла
героя у шпиталі

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

МУЖНІСТЬ. Днями депутат Сумської обласної ради колишній вій-
ськовослужбовець 79-ї окремої аеромобільної бригади Едуард Пінчук
одержав нагрудний знак «За оборону донецького аеропорту».

Свого часу він служив у зоні проведення АТО і разом з військовими
побратимами з підрозділу розвідників обороняв цей стратегічний
об’єкт. Так склалися обставини, що на час вручення нагороди депутат
проходив курс лікування в одному з київських шпиталів. Та це не за-
вадило його бойовим побратимам провідати товариша і  вручити на-
грудний знак, який ініціювала Миколаївська обласна рада (саме на
території Миколаївщини дислокується легендарна «сімдесятдев’ят-
ка»). Едуард Пінчук не єдиний, кого удостоєно цієї відзнаки. 

Дізнавшись, що в Миколаєві заплановано урочистості з нагоди вру-
чення нагрудного знака «За оборону донецького аеропорту»,  вете-
рани аеромобільної бригади швидко вийшли на телефонний зв’язок,
встановили адреси колишніх воїнів.    

Шукаємо вінничан 
у Європі

Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»

ПРОЕКТ. Вінницький обласний осередок міжнародної громадської
організації «Україна — Польща — Німеччина» розпочав реалізацію
цікавого краєзнавчого проекту «Європейці Вінниччини», який перед-
бачає пошук, узагальнення, розповсюдження та популяризацію істо-
ричних відомостей про відомих європейських діячів, що народилися
або перебували на Поділлі. Збираючи матеріал, планують створити
історично-туристичну карту, провести інтерактивні заходи та органі-
зувати прес-тури місцями, пов’язаними з вінничанами, що мають сто-
сунок до соціально-економічного та культурного становлення Європи
такої, яку знаємо нині. Новини пошукової роботи автори висвітлюва-
тимуть у соціальних мережах.  Проект здійснюють за підтримки об-
ласної державної адміністрації та частково фінансуватимуть коштом
обласного бюджету. Обласний осередок МГО «Україна — Польща —
Німеччина», який плідно працює над патріотичним вихованням молоді
краю, популяризацією Поділля за кордоном, вивченням історії, мови
та традицій європейських країн у контексті європейської інтеграції Ук-
раїни,  цього року став одним із 12 переможців обласного конкурсу. 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БРЕНД. Учора в се-
лі Великі Сорочинці на Полтавщині (вже
увісімнадцяте!) розпочалося славнозвіс-
не торговище, на яке збирається люд з
усіх куточків України і навіть з-за кордо-
ну. Гори динь і кавунів, розмаїття глиня-
ного посуду й мистецьких виробів, одяг і
взуття, українські пісні, танці та розваги,

каруселі й свистунці — це тільки малень-
ка частина того, що приготували для нас
організатори ярмарку. Хто був на ньому,
той добре знає: нудно там не буває. Були
б гроші та настрій хороший, а ще гарна
ватага — і буде розвага!

Цьогоріч у Великі Сорочинці завітає
багато «зірок» естради. На відкритті яр-

марку заспівала епатажна Оля Полякова
і виступила Національна заслужена ка-
пела бандуристів України. А ще гостей
торговища порадують співак Дзідзьо,
гурти «Санмай», «Діти «Фрістайла», а
на завершальному концерті виступить
співак, композитор і автор пісень Олег
Винник.

Палять стерню — 
горять врожаї і люди
БЕЗПЕКА. Недбале ставлення до вогню може призвести
до трагедії

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

АКЦІЯ. Майже 1050 дорож-
ньо-транспортних пригод упро-
довж семи місяців зафіксували
тернопільські поліцейські. Най-
сумніше те, що в  аваріях 33 осо-
би загинули, а понад 410 зазнали
травм різного ступеня тяжкості.
За словами начальника головно-

го управління поліції в області
Олександра Богомола, серед ос-
новних причин трагедій — пере-
вищення швидкості, недотриман-
ня дистанції, порушення правил
маневрування, проїзду пере-
хресть та обгону. Звісно ж, зрос-
ла й кількість водіїв, які сідають
за кермо нетверезими. Якщо у
відповідний період торік право -
охоронці в Тернополі зафіксува-

ли лише 43 таких випадки, то
цього року — вже 87. На авто-
шляхах краю помітно збільшили
кількість нарядів і патрулів, які
стежать за дотриманням правил
дорожнього руху. Олександр Бо-
гомол зауважив, що кількість по-
ліцейських на дорогах у серпні
буде майже вдвічі більшою, ніж у
попередні місяці. Адже в області
триває місячник безпеки руху,

покликаний не лише зменшити
кількість аварій, а й стати про-
світницькою, роз’яснювальною
акцією. Правоохоронці пильно
стежать не лише за порушника-
ми. Буває, на вимогу поліцей-
ського зупиняють  навіть дисцип-
лінованих на автошляху — щоб
просто привітатися, вручити во-
дієві пам’ятку з дотримання
правил дорожнього руху.

Ольга БУЛКОВСЬКА,
«Урядовий кур'єр»

Урозпалі жнив до підра-
хунку зібраного врожаю

свій жахливий внесок ро-
бить вогонь. Переважно при-
чиною лиха стає спалювання
стерні чи соломи, а втрачене
вираховується не лише де-
сятками гектарів вигорілого,
а й непоправною бідою —
смертю.

Тривожну  інформацію оз-
вучили під час оперативної
наради у голови Волинської
облдержадміністрації Воло-
димира Гунчика. Начальник
управління ДСНС у Волин-
ській області Володимир
Грушовінчук доповів, що ос-
танні два тижні їхні праців-

ники чи не щодня гасять по-
жежі на природних екосисте-
мах. Загалом уже зафіксува-
ли 43 випадки горіння стерні
та 16 — торфу, а також лісові
пожежі.

Збитки ж — не лише мате-
ріальні. Наприкінці липня на
Горохівщині загинув літній
чоловік, який намагався са-
мотужки погасити вогонь. Він
сам і запалив його на власно-
му паї, а під загрозою опини-
лося сусідське поле пшениці.
Надзвичайники прибули на
місце і ліквідували загорання.
Але, на жаль, на пожежі
знайшли тіло чоловіка, якого
згубила дія надмірно високих
температур внаслідок горін-
ня. Слабке здоров’я пенсіо-
нера не витримало.

А в селі Шельвів Лока-
чинського району місцевий
житель спалював сміття, че-
рез що з отруєнням потра-
пила в лікарню його дружи-
на. Пожежа ж перекинулась
на пшеницю, вогонь знищив
понад 40 гектарів зернових. 

Ще 28 гектарів таки вда-
лося врятувати, застосував-
ши велику кількість пожеж-
них автомобілів та іншої
техніки. Загалом озвучені
цифри знищеного з вини го-
ре-паліїв вражають, бо це
десятки гектарів врожаю,
«зібраного» вогнем. 

Окрім того, пожежі на
торфовищах Полісся, що
теж зайнялися унаслідок
спалювання стерні, не лока-
лізували й досі. Наприклад,

на Ратнівщині вже не одну
добу гасять торфовище, для
чого розгорнули насосну
станцію. Схожі займання
ліквідували у Маневицько-
му та Любешівському райо-
нах.

Володимир Грушовінчук
наголосив: на жаль, люди й
досі не розуміють, що підпал
соломи може коштувати їм
життя. А Володимир Гунчик
закликав  покінчити з лібе-
ральним ставленням до па-
ліїв. Мовляв, необхідно ка-
рати усіх винних відповідно
до чинного законодавства, а
не зважати на їхні матері-
альне становище чи фізич-
ний стан або спроможність
чи неспроможність сплатити
штраф.

Поліцейські зупиняють водіїв, 
щоб привітатися 
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