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Як наповнити винні підвали Закарпаття 
ПРОБЛЕМИ ГАЛУЗІ. Скасування ліцензії на торгівлю і державна підтримка інвесторів 
допоможуть виноробам повернути колишню славу

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

До анексії Криму в Україні ді
яли 18 державних підпри

ємств, основний вид діяльності 
яких — виноградарство та вино
робство. Нині ж на підконтроль

ній Україні території їх зали
шилось небагато. На Закарпатті 
— агропромисловоторгове під
приємство «Бобовище», держав
не підприємство «Агропромисло
ва фірма «Леанка», а в Харкові — 
державне підприємство «Харків
ський завод шампанських вин». 

Вони належать до сфери управ
ління Міністерства аграрної по
літики та продовольства України.

Українська «винна бочка» вна
слідок окупації Кримського пів
острова і пов’язаної з цим тим
часової його непідконтрольнос
ті втратила більшу частину дер

жавного виробництва вина. За
карпаття за нинішніх умов зали
шилося базовим регіоном, спри
ятливим для виноградарства. 

Природно, що саме на Закар
патті наприкінці минулого ро
ку відбулося засідання фахів
ців Укр винпрому — членів цен

тральної галузевої дегустаційної 
комісії. Протягом десяти років 
вони визначають кращі вина, які 
виготовляють в Україні. Однак на 
засіданнях члени комісії не об
межуються дегустацією, 
головне — аналіз станови
ща у виноробній галузі. 

Прем’єр-міністр про забезпечення економічного 
прориву не гаслами, а реальними справами 
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Зона відчуження 
очікує на інвесторів 

ЕКОЛОГІЯ. Заявки на реалізацію проектів будівництва 
об’єктів сонячної енергетики в зоні відчуження приймати-
муть до 1 березня. Таке рішення ухвалило Державне агент-
ство з управління зоною відчуження за погодженням із міні-
стром екології та природних ресурсів. Враховано й числен-
ні звернення іноземних інвесторів із проханнями продовжи-
ти термін приймання заявок на реалізацію проектів будів-
ництва об’єктів сонячної енергетики в зоні відчуження. Ін-
вестори пояснюють це недостатньою кількістю часу на під-
готовку всіх необхідних документів. Саме цим і спричинено 
згадане рішення щодо терміну прийняття заявок. 

За словами очільника профільного міністерства Оста-
па Семерака, в розвиток сонячної енергетики в зоні відчу-
ження готові інвестувати 39 компаній з різних країн. Рані-
ше, повідомляє прес-служба Міністерства екології та при-
родних ресурсів, задля посилення інвестиційної привабли-
вості К абінет Міністрів знизив вартість оренди державно-
го майна та спростив процедуру оренди землі у Чорнобиль-
ській зоні.
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ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

3,8 млрд доларів   
становив торік обсяг прямих іноземних 

інвестицій в економіку України, 
що майже вдвічі більше, ніж позаторік

«Ніколи 

друкарський верстат не 

робив країну успішною, 

а тільки розвиток 

національної 

економіки».

Відкритий урок: 
майстер‑клас чи вистава? 

ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Про внесення змін до 
Порядку ведення Державного 
земельного кадастру»

У День Соборності 
славетний перелік 
Героїв України 
поповнив учасник АТО 
Володимир Жемчугов

ПИШАЄМОСЯ СУЧАСНИКАМИ

УЧИТЕЛЮ, ВАШ ВИХІД! У прогресивних школах не проводять 
показових занять, натомість відчиняють двері 
для батьків і колег-педагогів 
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
№ 10/4/1-22437-16-34 вих-17 від 23.01.2017

Янукович Віктор Федорович, 09.07.1950 року народження, адреса для листування: Російська Федерація, м. Рос-
тов-на-Дону, вул. Єрьоменко, 81, корпус «В», відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 2975 КПК України виклика-
ється «27» січня 2017 року о 15:00 год. до Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України за
адресою:  Україна, м. Київ, вул. Московська, 8, кабінет 127 (тел. +38044-200-58-01) для вручення повідомлення
про зміну підозри та допиті в якості підозрюваного у кримінальному провадженні №42016000000001594 від
14.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст.
27, ч. 2 ст. 437 КК України.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний прибути за викликом до слід-
чого, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це слідчого.

Згідно ст. 138 КПК України, 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 неможливості 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’яв-
лення особи на виклик.

Статтею 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на виклик: 
ч. 1 - якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне під-

твердження 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.

ч. 2 - У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного може бути застосовано привід.
ч. 5 - Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на

виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждер-
жавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спе-
ціального судового провадження.

Згідно п. 201 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, положення ч. 5 ст. 139 цього Кодексу поширюються
також на осіб, які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної
відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово
окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Старший слідчий в особливо важливих справах
Головної військової прокуратури
Генеральної прокуратури України В. Приймачок 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
№ 10/4/1-22437-16-35 вих-17 від 23.01.2017
Янукович Віктор Федорович, 09.07.1950 року народження, адреса для листування: Російська Федерація, м. Рос-

тов-на-Дону, вул. Єрьоменко, 81, корпус «В», відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 2975 КПК України виклика-
ється «30» січня 2017 року о 15:00 год. до Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України за
адресою:  Україна, м. Київ, вул. Московська, 8, кабінет 127 (тел. +38044-200-58-01) для участі в якості підозрюва-
ного у відкритті стороною обвинувачення матеріалів кримінального провадження №42016000000001594 від
14.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст.
27, ч. 2 ст. 437 КК України.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний прибути за викликом до слід-
чого, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це слідчого.

Згідно ст. 138 КПК України, 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 неможливості 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’яв-
лення особи на виклик.

Статтею 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на виклик: 
ч. 1 - якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне під-

твердження 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.

ч. 2 - У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного може бути застосовано привід.
ч. 5 - Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на

виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждер-
жавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спе-
ціального судового провадження.

Згідно п. 201 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, положення ч. 5 ст. 139 цього Кодексу поширюються
також на осіб, які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної
відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово
окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Старший слідчий в особливо важливих справах
Головної військової прокуратури
Генеральної прокуратури України В. Приймачок  

Вам необхідно з’явитися 27.01.2017 у період з 09.00 до
18.00 до старшого слідчого в особливо важливих справах
слідчого відділу управління з питань представництва інте -
ресів громадянина або держави в суді, протидії злочинності
та корупції на тимчасово окупованій території півострова
Крим Генеральної прокуратури України Атаманчука А.М. за
адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26-а, каб. № 728
для ознайомлення з матеріалами кримінального провад-
ження.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумовленої
дати і часу Ви можете з’явитися до слідчого або прокурора
у будь-який зручний для Вас час.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України Вам не-
обхідно надати доступ та можливість скопіювати або відоб-
разити відповідним чином будь-які речові докази або їх
частини, документи або копії з них, а також надати доступ
до житла чи іншого володіння, якщо вони знаходяться у во-
лодінні або під контролем сторони захисту, якщо Ви маєте
намір використати відомості, що містяться в них, як докази
у суді.

У той же час відповідно до ч. 12 ст. 290 КПК України,
якщо сторона кримінального провадження не здійснить від-
криття матеріалів відповідно до положень цієї статті, суд не
має права допустити відомості, що містяться в них, як до-
кази.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи 
на виклик

1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування по-

карання;
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 трива-

лого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здо-

ров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови немож-
ливості тимчасово залишити цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близь-
ких осіб або серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’яв-

лення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик

1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпі-
лий, цивільний відповідач, представник юридичної особи,
щодо якої здійснюється провадження, який був у встанов-
леному цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, на-
явне 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 не-
прибуття, на нього накладається грошове стягнення у роз-
мірі: 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 не-
прибуття 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 несе
відповідальність, встановлену законом.

{Частину четверту статті 139 виключено на підставі За-
кону № 767-VII від 23.02.2014}

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи
судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик
без поважної причини більш як два рази) підозрюваним,
обвинуваченим та оголошенняйого у міждержавний та/або
міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування чи спеціального судового
провадження.

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримі-
нальних провадженнях управлінням

з питань представництва інтересів громадянина або
держави в суді, протидії злочинності та

корупції на тимчасово окупованій території півострова
Крим Генеральної прокуратури України                                                                                                            

У. АСАнОВ

 
 

 
 

Бєлоглазова Ірина 
Костянтинівна 15.06.1954 вул. Більшовицька, б. 26, кв. 4, м. Сімферополь, АР Крим 42016000000002781 

Білоус Марина Олександрівна 23.03.1979 вул. О. Невського/Річна, 29/11, м. Сімферополь, АР Крим 42016000000002782 
Гаврилюк Марія Павлівна  22.11.1964 вул. О. Невського/Річна, 29/11, м. Сімферополь, АР Крим 42016000000002784 
Гайворонський Володимир 
Іванович  18.03.1960 вул. О. Невського/Річна, 29/11, м. Сімферополь, АР Крим 42016000000002812 

Гризодубова Анастасія 
Миколаївна  18.01.1978 вул. Павленка, 25, кв. 3, м. Сімферополь, АР Крим 42016000000002783 

Іллічов Микола Миколайович  09.09.1980 вул. О. Невського/Річна, 29/11, м. Сімферополь, АР Крим 42016000000002817 
Іщенко Ірина Анатоліївна 06.03.1974 вул. О. Невського/Річна, 29/11, м. Сімферополь, АР Крим 42016000000002610 
Колосова Ганна Геннадіївна 27.06.1973 вул. О. Невського/Річна, 29/11, м. Сімферополь, АР Крим 42016000000002822 
Куртлушаєв Мурат Ісмаілович 15.10.1977 вул. О. Невського/Річна, 29/11, м. Сімферополь, АР Крим 42016000000002761 
Лагутіна Наталя Михайлівна  18.02.1974 вул. О. Невського/Річна, 29/11, м. Сімферополь, АР Крим 42016000000002826 
Ловягіна Юлія Юріївна  23.01.1975 вул. О. Невського/Річна, 29/11, м. Сімферополь, АР Крим 42016000000002627 
Осоченко Інеса Костянтинівна 19.09.1970 вул. Мате Залки, 7б, кв.104, м. Сімферополь, АР Крим 42016000000003300 
Пєтухова Надія Семенівна  18.01.1954 вул. О. Невського/Річна, 29/11, м. Сімферополь, АР Крим 42016000000003301 
Радвановська Юлія 
Анатоліївна 14.09.1981 вул. Хрустальова, б. 97, кв. 94, м. Севастополь 42016000000002846 

Тітков Сергій Якович  15.03.1952 вул. О. Невського/Річна, 29/11, м. Сімферополь, АР Крим 42016000000002845 
Толпиго Валентина Іванівна 01.01.1952 вул. О. Невського/Річна, 29/11, м. Сімферополь, АР Крим 42016000000002847 
Долгополов Андрій 
Миколайович  15.02.1959 вул. Воровського, 16, м. Сімферополь, АР Крим 42016000000002455 

Паніна Павліна Євгенівна 26.01.1972  вул. К. Маркса, 17, м. Сімферополь, АР Крим 42016000000002388 

Петрова Юлія Вікторівна  16.11.1975 вул. 30-річчя Перемоги, 19, смт Совєтський, Совєтського 
району, АР Крим 42016000000002779 

Кисельов Євген Михайлович  23.01.1962 вул. Свердлова, 4, м. Керч, АР Крим 42016000000003297 
Захарова Катерина Павлівна 11.03.1977 вул. Свердлова, 4, м. Керч, АР Крим, Україна 42016000000002849 
Хожаінова Оксана Василівна 24.10.1976 вул. Руська, 6, м. Феодосія, АР Крим 42016000000002780 
Бистрякова Діанна 
Святославівна 25.05.1973 вул. Свердлова, 1, м. Феодосія, АР Крим 42016000000002385 

Охота Яніна Валеріївна 16.07.1983 вул. Будівельників, буд. 9, кв. 104, смт Молодіжне, 
Сімферопольського району, АР Крим 42016000000002448 

Лісовська Валентина 
Володимирівна 27.12.1949 вул. Леніна, 71, м. Судак, АР Крим 42016000000002387 

ПОВІСТКА
Підозрюваний(на) 

Скадовський районний суд Херсонської області викликає Волкову Євге-
нію Миколаївну, 24.04.1990 року народження, зареєстровану за адресою:
вул. Скадовської авіагрупи (Червоної Зірки), 79, м. Скадовськ Херсонської
області, в судове засідання як відповідачку по цивільній справі 
№ 663/2659/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства Комер-
ційний банк «ПРИВАТБАНК» до Волкової Євгенії Миколаївни про стягнення
заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 10.00 год. 27 січня 2017 року в примі-
щенні Скадовського районного суду Херсонської області за адресою:
Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Мангубінська (Пролетарська), 39,
каб. № 6.

В разі неявки до судового засідання справа буде розглянута у відсутність
відповідачки за наявними доказами.

Суддя О. Ю. Кустов

В Ірпінський міський суд Київської області викликається Костів Людмила
Петрівна по цивільній справі № 367/6932/16-ц та Чернецька Лідія Валенти-
нівна по цивільній справі № 367/6879/16-ц за позовами Першого заступника
прокурора Київської області в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів
України треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору
на стороні позивача: Міністерство екології та природних ресурсів України,
Національний природний парк «Голосіївський», про витребування земель-
ної ділянки з чужого незаконного володіння.

Розгляд справи № 367/6932/16-ц — призначений на 27.01.2017 р. о 10
год. 00 хв., справи № 367/6879/16-ц — на 27.01.2017 р. о 10 год. 30 хв.
Справи будуть розглядатися під головуванням судді Саранюк Л.П.

В разі неявки Костів Людмили Петрівни, Чернецької Лідії Валентинівни
(Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7), справи будуть розглядатися
у їхню відсутність.

Скадовський районний суд Херсонської області викликає Хмару Костян-
тина Юрійовича, 20.07.1981 року народження, зареєстрованого за адресою:
вул. Портова (Леніна), 116, м. Скадовськ Херсонської області, в судове за-
сідання як відповідача по цивільній справі № 663/2085/16-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до
Хмари Костянтина Юрійовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться об 11.00 год. 27 січня 2017 року в при-
міщенні Скадовського районного суду Херсонської області за адресою:
Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Мангубінська (Пролетарська), 39,
каб. № 6.

В разі неявки до судового засідання справа буде розглянута у відсутність
відповідача за наявними доказами.

Суддя О. Ю. Кустов

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дністрян О.М. (за адресою:
м. Бердянськ, вул. Консульська, б. 64, каб. № 308) 26 січня 2017 року о 09
годині 00 хвилин буде розглядатись справа за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Укрсоцбанк» до Кучеренко (Лауер) Яни Юріївни, Куче-
ренко Інни Володимирівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Суд викликає як відповідачів Кучеренко (Лауер) Яну Юріївну, Кучеренко
Інну Володимирівну.

Явка відповідачів у справі обов’язкова. У разі неявки справа буде розгля-
нута за їхньої відсутності.

Суддя О. М. Дністрян

Оболонський районний суд м. Києва викликає як відповідача Лоу
Пол Леонарда по цивільній справі № 2/756/5477/16, за позовом Беля-
невич Юлії Євгенівни до Лоу Пол Леонард, Оболонського районного
відділу Державної міграційної служби України в м. Києві про визнання
особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням,
розгляд якої призначено на 26.01.2017 р. на 14.00 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. № 18, суддя Жук М.В.
У разі неявки, справу буде розглянуто у відсутності відповідача.

Первомайський міськрайонний суд Харківської області (суддя Кочнєв О.В.)
викликає як відповідача Самборського Сергія Миколайовича, 03.08.1981 року
народження, місце реєстрації якого невідомо, останнє відоме місце реєстра-
ції: Харківська область, Первомайський район, с. Правда, вул. Ювілейна, буд.
24, у судове засідання, призначене на 26 січня 2017 року на 14 годину 00
хвилин по цивільній справі № 632/2327/16-ц, провадження № 2/632/83/17 за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Самборського Сергія Миколайовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором без номеру від 24.09.2012
року у розмірі 27594,99 грн.

Адреса суду: 64102, Харківська область, м. Первомайський, вул. Бугай-
ченко, 34, зал судових засідань № 4.

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області викликає
відповідача Бабенка Олексія Анатолійовича (останнє відоме суду місце про-
живання: с. Вільхівці, Звенигородський район, Черкаська область) у судове
засідання по цивільній справі за позовом Лисенка Віталія Олексійовича до
Бабенка Олексія Анатолійовича про визнання особи такою, що втратила
право користування жилим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 3 лютого 2017 року об 11 год. 00 хв. у при-
міщенні Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області
за адресою: Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Богдана
Хмельницького, 65.

У разі неявки відповідача в судове засідання справу буде розглянуто за
його відсутності на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Я. І. Керекеза

В провадженні Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської
області перебуває цивільна справа за позовом Каратаєвої Олени Миколаївни до
Цушка Павла Олеговича, третя особа: Служба у справах дітей Виконавчого комітету
Жовтневої районної у місті Кривому Розі ради, про позбавлення батьківських прав.

Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області повідом-
ляє, що 10.02.2017 року о 10 годині 00 хвилин у залі судових засідань № 105 за
адресою: вул. Невська, 3, м. Кривий Ріг, відбудеться судове засідання по цивільній
справі за позовом Каратаєвої Олени Миколаївни до Цушка Павла Олеговича, третя
особа: Служба у справах дітей Виконавчого комітету Жовтневої районної у місті
Кривому Розі ради, про позбавлення батьківських прав.

Явка відповідача Цушка Павла Олеговича обов’язкова з наданням раніше не по-
даних доказів. У разі неявки відповідача в судове засідання без поважних причин
та неповідомлення ним про причини неявки, суд вирішить справу з винесенням
заочного рішення.

Суддя М. В. Зімін

Повістка про виклик обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження

У відповідності до вимог ст.ст. 297-1, 323 КПК України Мукачівський міськрайон-
ний суд Закарпатської області викликає у підготовче судове засідання, яке прово-
диться у виді спеціального судового провадження, обвинуваченого Гласнера
Володимира Олександровича, 25.07.1978 року народження, останнє відоме місце
проживання: м. Ужгород, вул. 8 березня, 24, кв. 61, за ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 125, ч. 2
ст. 129, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 147, ч. 2 ст.194, ст. 257, ч. 2, 3 ст. 258, ч. 1, 2 ст. 263, ч. 1
ст. 279, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 342, ч. 1 ст. 343, ч. 1, 2, 4 ст. 345 КК України.

Підготовче судове засідання відбудеться о 09 годині 30 хвилин 10 лютого 2017
року в приміщенні Мукачівського міськрайонного суду за адресою: Закарпатська
область, м. Мукачево, вул. Космонавта Беляєва, 8.

В разі неявки обвинуваченого Гласнера Володимира Олександровича в судове
засідання, судовий розгляд буде проводитися без участі обвинуваченого.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Камінського
С.Е., суддів Котубей І.І., Заболотного A.M.
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оголошення
Подільський районний суд м. Києва повідомляє Пушкар Валентину Миколаївну та Лу-

кіна Сергія Миколайовича, що зареєстровані за адресою: 04070, м. Київ, вул. Сагайдач-
ного, 14-В, кв. 2; Штепу Тетяну Сергіївну, що зареєстрована за адресою: 71503,
Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Комсомольська, 41, кв. 92; Яковлева Віктора Яков-
левича, що зареєстрований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 14-В, кв. 14;
Белявського Юрія Віталійовича, Белявського Віталія Михайловича та Белявську Аллу
Олександрівну, що зареєстровані за адресою: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 14-В,
кв. 7; Сениченка Дмитра Володимировича, що зареєстрований за адресою: 02021, 
м. Київ, вул. Інститутська, 13/4, кв. 16; Віданову Олену Василівну, що зареєстрована за
адресою: 02068, м. Київ, вул. Ревуцького, 30/1, кв. 75; Комунальне підприємство
«Оренда», що зареєстроване за адресою: 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2/1; По-
дільську районну в м. Києві державну адміністрацію, що зареєстрована за адресою:
04070, м. Київ, Контрактова площа, 2; Київську міську раду, що зареєстрована за адре-
сою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36; Об’єднання співвласників багатоквартирного бу-
динку «Наш дім», що зареєстроване за адресою: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 14-В;
Міцек Олександра Івановича та Міцек Валентина Олександровича, що зареєстровані за
адресою: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного 14-В, кв. 2; Богданчука Сергія Васильовича,
що зареєстрований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 14-В, кв. 5; Штепу
Людмилу Миколаївну, що зареєстрована за адресою: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного,
14-В, кв. 8, про те, що судове засідання по справі 2-177/08 за заявою представника При-
ватного підприємства «Корсар» - Віданової Олени Василівни про скасування заходів за-
безпечення позову відбудеться 13 лютого 2017 р. о 12 год. 30 хв. в приміщенні суду (м.
Київ, вул. Хорива, 21, каб. № 8) під головуванням судді Зарицької Ю.Л.

Ваша явка або явка вашого представника є обов’язковою. В разі вашої або вашого
представника неявки буде постановлено ухвалу суду.

Суддя Зарицька Ю.Л.

Втрачений Договір дарування земельної ділянки пло-
щею 0,170 га. в межах згідно з планом, для обслуговування жит-
лового будинку – 0,114, ведення особистого підсобного
господарства – 0,056, що розташована в смт. Згурівка, Згурів-
ської селищної ради Київської області, який був посвідчений Кі-
вало І.В. приватним нотаріусом Згурівського районного
нотаріального округу 03.11.2006 р. та зареєстрований в реєстрі
за №2102, що був укладений між Могильним Михайлом Івано-
вичем (Дарувальник) та Круком Володимиром Гнатовичем (Об-
дарований), вважати недійсним.

Втрачений Державний акт серії ЯЛ № 343892 на право
власності на земельну ділянку площею 0,1139 га, кадастровий
номер № 3221955100:01:001:0046, яка розташована в Київській
області, смт Згурівка, цільове призначення земельної ділянки:
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господар-
ських будівель і споруд, який виданий 04.10.2010 р. Відділом
Держкомзему у Згурівському районі на ім’я Крука Володимира
Гнатовича, вважати недійсним. 

Втрачений Державний акт серії ЯЛ № 343893 на право
власності на земельну ділянку площею 0,0565 га, кадастровий
номер № 3221955100:01:001:0047, яка розташована в Київській
області, смт Згурівка, вул. Вишнева, цільове призначення зе-
мельної ділянки: для ведення особистого селянського господар-
ства, який виданий 04.10.2010 р. Відділом Держкомзему у
Згурівському районі на ім’я Крука Володимира Гнатовича, 

вважати недійсним. 

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області (87545, 
м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає кримінальне провадження 
№ 12015050000000491 відносно Фишера Максима Володимировича за підозрою у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366 ч. 1, ст. 368 ч. 3 КК України.

Обвинувачений Фишер Максим Володимирович, який зареєстрований за адресою:
Донецька область, місто Новоазовськ, вул. Енгельса, 81/17, викликається на 15.00 го-
дину 10.02.2017 року в кабінет № 205, для участі у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутність на підставі документів, які є в мате-
ріалах справи.

Суддя Міхєєва І. М.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як відповідача Копову Оксану
Олександрівну, останнє відоме місце проживання якої: м. Київ, вул. Вербицького,
буд. 8-А, кв. 118, в судове засідання, яке відбудеться 17 лютого 2017 року о
12.30 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, для участі у судо-
вому розгляді цивільної справи за позовом Цвігун Юрія Вікторовича до Копової
Оксани Олександрівни, третя особа: Дарницький РВ ГУ у м. Києві про визнання
такими, що втратили право на користування житловим приміщенням.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомле-

ний про день, час та місце розгляду справи і в разі неявки її до суду справа може
бути розглянута за її відсутності.

Відповідач у випадку неявки в судове засідання зобов’язаний повідомити суд
про поважність причини неявки.

Суддя В.В. Даниленко

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відповідачів у судові засідання з розгляду
цивільних справ за позовами Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» м.
Дніпро, які відбудуться у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби
Народів, 19:

20 березня 2017 року
о 16.00 год. Афоніна Сергія Олександровича (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Хіміків, 23/43)

(справа № 428/10922/16-ц);
о 16.10 год. Бабакіна Віталія Григоровича (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська,

26/33) (справа № 428/10791/16-ц);
22 березня 2017 року
о 16.00 год. Антонова Андрія Миколайовича (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський,

47/45) (справа № 428/10792/16-ц).
У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169

ЦПК України.
Суддя І.О. Юзефович

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає
в судове засідання як відповідача по справі № 409/5/17 за позо-
вом ТОВ «Кредитні ініціативи» до Філімонової Лариси Микола-
ївни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 03.02.2017 року о 13.00 год.
(резервна дата 17.02.2017 року о 13.00 год.) в залі суду за
адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шев-
ченка, 2.

Викликається відповідач Філімонова Лариса Миколаївна, ос-
таннє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, вул. 4-й Онежський,
буд. 16.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за її від-
сутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О.Ю.

Ремезовський Олег Анатолійович, 05.07.1978 року
народження, останнє відоме місце проживання: 
м. Київ, вул. Академіка Корольова, буд. 9-А, кім. 150,
викликається до Святошинського районного суду
м. Києва як відповідач у цивільній справі за позовом
Харченко Оксани Валеріївни до Ремезовського Олега
Анатолійовича, третя особа: Служба у справах дітей
Святошинської районної в місті Києві державної ад-
міністрації, про позбавлення батьківських прав та ви-
ключення відомостей про батька. Судове засідання
відбудеться о 10 годині 45 хвилин 15.02.2017 року в
приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Жилян-
ська, 142, зал 7. У разі неявки відповідача до суду
справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних
чи доказів.

Суддя І.Ю. Миколаєць
Новопсковський районний суд Луганської області викликає відповідачів у судові засідання:
Кузяшеву Нелю Ібрагимівну, Кузяшева Рястема Азизулловича, для розгляду цивільної справи

за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Кузяшевої Н.І., Кузяшева Р.А. про стягнення заборгованості, яке
відбудеться 31 січня 2017 року о 13.00 год. (резервна дата судового засідання - 7 лютого 2017
року о 09.00 год.);

Баталова Володимира Геннадійовича, для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до Баталова В.Г. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 31 січня 2017 року о 08.30
год. (резервна дата судового засідання - 7 лютого 2017 року о 10.00 год.);

Смирнова Вячеслава Миколайовича, для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до Смирнова В.М. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 31 січня 2017 року о 08.00
год. (резервна дата судового засідання - 7 лютого 2017 року о 08.00 год.) у приміщенні Ново -
псковського районного суду за адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Луганської області.

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

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк
(Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Колоса Сергія Вікторовича,
Колос Юлії Геннадіївни, Тівішова Геннадія Євгеновича про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Відповідачі по справі: Колос
Сергій Вікторович (зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Куп-
ріна, 56/156), Колос Юлія Геннадіївна, Тівішов Геннадій Євгенович
(зареєстровані за адресою: м. Донецьк, пр. Гринкевича, 9/61), викли-
каються на 3 лютого 2017 року о 10.00 год. до суду, каб. № 10, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у їхню відсут-
ність.

Суддя Є. В. Челюбєєв

Святошинський районний суд м. Києва (вул.

Жилянська, 142) у зв’язку з розглядом справи за

позовом Подобєда В.В. до ТОВ «Соти-Фешн» про

встановлення факту припинення трудових відно-

син викликає відповідача ТОВ «Соти-Фешн» у су-

дове засідання на 06.02.2017 р. о 09 год. 50 хв.

та повідомляє, що в разі неявки справа буде роз-

глянута у його відсутність.

Суддя Ул’яновська О. В.

Дзержинський міський суд Донецької області
(85200, м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50
років Жовтня), 4) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Орлова Ігоря Миколайо-
вича, Ізотової Альони Андріївни про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Відповідачі
по справі: Орлов Ігор Миколайович (зареєстрований
за адресою: 93000, м. Донецьк, вул. Л.Голікова,
16/4), Ізотова Альона Андріївна (зареєстрована за ад-
ресою: 93000, м. Донецьк, вул. Соколина, 8/4), ви-
кликаються на 3 лютого 2017 року о 10.00 год. до
суду, каб. № 10, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття,
відповідачі повинні повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута в їхню відсут-
ність.

Суддя Є. В. Челюбєєв

Деснянський районний суд м. Чернігова викликає
як відповідача Балянова Євгена Сергійовича (останнє
відоме місце проживання: пр-т Університетський,
буд. 21, кв. 327, м. Кропивницький), для участі у ци-
вільній справі № 750/10277/16ц за позовом Баляно-
вої Злати Іванівни до Балянова Євгена Сергійовича
про стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться 30.01.2017 року о
14.10 год. у приміщенні суду за адресою: м. Чернігів,
пр-т Перемоги, 141, каб. 212.

Попереджаємо, що в разі неявки в судове засі-
дання без поважних причин або неповідомлення про
причини неявки, справу буде розглянуто у вашу від-
сутність за наявності доказів, що містяться в мате-
ріалах справи.

Суддя І. В. Литвиненко

Приазовський районний суд Запорізької області пові-
домляє Сєдовську селищну (сільську) раду (місцезна-
ходження: Донецька область, Новоазовський район, смт
Сєдове, вул. Калініна, 29), що 31.01.2017 року о 10.00 го-
дині в приміщенні Приазовського районного суду Запо-
різької області за адресою: Запорізька область, смт
Приазовське, вул. Пушкіна, 5, буде слухатись цивільна
справа за позовом Гозуна Анатолія Степановича до Сер-
гєєвої Галини Михайлівни, Сєдовської селищної (сіль-
ської) ради, третя особа: Новоазовська державна
нотаріальна контора, про визнання права власності на
частку будинку у зв’язку з втратою правовстановлюю-
чого документа.

З опублікуванням оголошення про виклик, представ-
ник Сєдовської селищної (сільської) ради по справі вва-
жається повідомленим про час та місце розгляду справи
і у випадку неявки або неподання відповідного клопо-
тання справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя О. М. Апалькова

Козелецький районний суд Чернігівської області ви-
кликає Внукову Ірину Борисівну і Казакову Євгенію Ми-
хайлівну, останнім відомим місцем проживання є:
м. Остер, вул. Революції, 15 Козелецького району Черні-
гівської області, у судове засідання на 10.00 годину 31
січня 2017 року (17000, смт Козелець, вул. Свято-Преоб-
раженська, 7 Чернігівської області) у справі за заявою
Колоколуші Андрія Григоровича про видачу дублікатів
виконавчих листів у цивільній справі за позовом Коло-
колуші Андрія Григоровича до Внукової Ірини Борисівни
і Казакової Євгенії Михайлівни про стягнення коштів, на-
бутих без достатньої правової підстави та поновлення
строку їх пред’явлення до виконання.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачі
вважаються повідомленими про день, час і місце роз-
гляду справи. В разі неявки відповідачів у судове засі-
дання справа може бути розглянута за їхньої відсутності.

Суддя Соловей В. В.

В провадженні слідчого відділу Бахмутського відділу
поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області зна-
ходяться матеріали кримінального провадження 
№ 12016050150003477 від 18.11.2016 за ознаками кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191
КК України.

19.01.2017 у вказаному кримінальному провадженні
складено та погоджено повідомлення про підозру Жада-
нову Владиславу Володимировичу, 09.06.1976 року народ-
ження за ч. 5 ст. 191 КК України.

У зв’язку з цим, Жаданов Владислав Володимирович,
09.06.1976 року народження, який зареєстрований за ад-
ресою: м. Донецьк, вул. Воїнська, 9/2 викликається
30.01.2017 з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин
до слідчого Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області
старшого лейтенанта поліції Гончарова Сергія Вадимовича,
за адресою: 84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Са-
дова, 149, кабінет № 11 для вручення повідомлення про пі-
дозру та допиту в якості підозрюваного по вказаному
кримінальному провадженню.

Краснолиманським міським судом
Донецької області (84406, м. Лиман,
вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за заявою Товариства
з обмеженою відповідальністю «Фінан-
сова компанія «Довіра та Гарантія» до
Бєлікова Олексія Валерійовича про
звернення стягнення на заставне
майно.

Відповідач Бєліков Олексій Валері-
йович викликається до каб. 
№ 15 суду на 30.01.2017 року о 13 го-
дині 15 хвилин, для участі у розгляді
справи по суті.

У разі неявки відповідача справа
буде розглянута у його відсутність за
наявними доказами.

Суддя Ткачов О. М.

Середино-Будський районний суд Сум-
ської області викликає як відповідача
Ридванівську Олександру Олександрівну,
8 березня 1936 року народження, урод-
женку Казахстану, зареєстровану за адре-
сою: вул. Сівер’янівська, 33, м.
Середина-Буда Сумської області, у судове
засідання на 30 січня 2017 року о 14 го-
дині, яке відбудеться в приміщенні Сере-
дино-Будського райсуду за адресою: 
м. Середина-Буда, вул. Троїцька, 16 Сум-
ської області, у справі за позовом Зєн-
ченка Олексія Володимировича про
визнання особи такою, що втратила право
користування житловим приміщенням.

У разі неявки в судове засідання відпо-
відачки справа буде розглянута в її відсут-
ність.

Суддя Швець І. Є.

Офіційне повідомлення від

ПрАТ «Датагруп»
З 1 лютого 2017 року ПрАТ «Дата -

груп» впроваджує тарифний план на
послуги з доступу до мережі Інтернет
для фізичних осіб – учасників бойових
дій у зоні АТО. Детальну інформацію
про нові тарифи та умови їх застосу-
вання розміщено на сайті
http://www.domtele.com/. Отримати до-
даткову інформацію можна також за
номером телефону контакт-центру 
0 800 21 00 00.

Орджонікідзевський районний суд
м. Харкова повідомляє Хуана Чуна, що
27 січня 2017 року о 10.00 у примі-
щенні Орджонікідзевського районного
суду м. Харкова (пр. Архітектора Альо-
шина, 7, зала №2) відбудеться судове
засідання по цивільній справі за позо-
вом Управління служб у справах дітей
Департаменту праці та соціальної полі-
тики Харківської міської ради до Анто-
нян Каріне Миколаївни, Хуана Чуна про
позбавлення батьківських прав. У разі
неявки, справу буде розглянуто за
Вашої відсутності.

Суддя О.А. Саркісян

Дзержинський міський суд Донецької
області (85200, м. Торецьк (Дзержинськ),
вул. Дружби (50 років Жовтня), 4) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ «Ук-
рсоцбанк» до Синявської Наталії
Сергіївни, Синявської Ірини Вікторівни про
стягнення заборгованості за кредитним
договором. Відповідачі по справі: Синяв-
ська Наталія Сергіївна, Синявська Ірина
Вікторівна (зареєстровані за адресою:
93000, м. Донецьк, вул. Єліна, 1/4), викли-
каються на 3 лютого 2017 року о 10.00
год. до суду, каб. №10, для участі у роз-
гляді 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 їхню відсутність.

Суддя Є. В. Челюбєєв

Дзержинський міський суд Донецької
області (85200, м. Торецьк (Дзержинськ),
вул. Дружби (50 років Жовтня), 4) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ «Ук-
рсоцбанк» до Дмітрієва Андрія
Олександровича, Дмітрієва Олександра
Івановича про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Відповідачі по
справі: Дмітрієв Андрій Олександрович,
Дмітрієв Олександр Іванович (зареєстро-
вані за адресою: 93000, м. Донецьк, вул.
Армавірська, 14а/52), викликаються на 3
лютого 2017 року о 10.00 год. до суду,
каб. №10, 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 їхню відсутність.

Суддя Є. В. Челюбєєв

Куйбишевський районний суд Запорізької об-
ласті (71001, Запорізька область, смт Більмак,
вул. Центральна, 26а) розглядатиме цивільну
справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до фізич-
них осіб про стягнення заборгованості за кредит-
ними договорами.

Відповідачі:
— справа №319/1257/16-ц - Зінченко Олег

Вікторович, останнє відоме місце проживання:
Донецька обл., м. Сніжне, вул. Леніна, буд. 43,
кв. 9,

— Зайцева Ольга Петрівна, останнє відоме
місце проживання: Донецька обл., м. Сніжне,
вул. Бабаєва, буд. 12, кв. 10, викликаються до
суду на 14 год. 00 хв. 6 лютого 2017 року.

Копію позову та доданих матеріалів, рішення
суду можна отримати в суді за вищевказаною
адресою або через «Електронний суд» е-
court.mail.gov.ua.

Відповідачам пропонується надати свої запе-
речення проти позову та докази на їх підтвер-
дження. У випадку неявки відповідачів у судове
засідання та неповідомлення суду про поважну
причину неявки, позов буде розглянутий за їх-
ньої відсутності за наявними в справі доказами.

Суддя Солодовніков Р. С.

Малиновський районний суд м. Одеси
викликає Фомана Юрія Володимировича,
останнє відоме місце проживання: Оде-
ська область, Іванівський район, 
с. В. Куяльник, вул. Ворошилова, 6; Бала-
бана Владислава Вікторовича, останнє ві-
доме місце проживання: м. Одеса, вул.
Пантелеймонівська, 12, кв. 17, як відпові-
дачів у судове засідання по цивільній
справі за позовом ПАТ «Машинобудів-
ниче виробниче об’єднання «Оріон» до
Балабана В.В., Фомана Ю.В. про визнання
недійсним договору купівлі-продажу, при-
значене на 2 лютого 2017 року о 15 годині
00 хвилин у кабінеті № 220 суду за адре-
сою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки в судове засідання без по-
важних причин, розгляд справи буде про-
ведено за вашої відсутності за наявними
в ній доказами.

Суддя Маркарова С. В.

Дарницький районний суд м. Києва ви-
кликає як відповідача Вовка Євгенія Олек-
сандровича, останнє місце реєстрації
якого: м. Київ, вул. Урлівська, 21-А, кв. 99,
в судове засідання, яке відбудеться
30.01.2017 року об 11 год. 15 хв. за адре-
сою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб. 204,
для участі у судовому розгляді цивільної
справи зо позовом Кравченка Дмитра
Сергійовича до Вовка Євгенія Олексан-
дровича про стягнення заборгованості.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про ви-

клик відповідач вважається повідомленим
про день, час та місце розгляду справи і в
разі неявки його до суду справа може
бути розглянута за його відсутності.

Відповідач у випадку неявки в судове
засідання зобов’язаний повідомити суд
про поважність причини неявки.

Суддя О.М. Колесник
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ТДВ СК «Альфа-Гарант» повідомляє, що втрачено бланки Полісів
ОСЦПВВНТЗ:  

Серія АЕ №№ 3017703, 3031639, 4490422, 4501063, 4501169, 5573936-
5573940, 6255444, 6255449, 6255450, 6768638-6768642, 6134964, 6134978,
7973052, 9527596, 9527601, 9527602, 9529053, 9529059, 9529065, 9529073-
9529075, 9529079, 9529185, 9533710, 9533781, 9533782, 9533784, 9533799,
9551886, 9551907, 9551923, 9551924, 9551927, 9551940, 9551986, 9551987,
9551994, 9551995, 9561790, 9562451, 9562452, 9562455, 9562457, 9562468,
9562492, 9562510, 9562515, 9562528, 9562532, 9562535, 7961081, 7953000,
5577665, 9540986, 9534728, 6781216, 7948853, 7976096, 7976140, 7976141,
9534130, 9540193, 7976097, 7976098, 6254055, 6767399, 6782826, 6782829,
6782830, 7717067, 7717071, 7952160, 9539041, 9548428, 7722824, 7722825,
3020083-3020085, 4379004, 6767600, 6771661, 6783510, 9558422, 9558427,
7952054, 9540962, 9540963, 6773286, 6767816, 6669449, 6767885, 6789457,
7717492, 7954477, 9536209, 9536214, 9536215, 9536239, 9536388, 9539390,
9540520, 9540531-9540533, 9540539, 9540677, 9543016, 9543017, 9543155,
9545228, 9545656, 9545671-9545677, 9545680, 9545681, 9548040, 9548611,
9548649, 9548761-9548770, 9556824, 9556827, 9560622-9560627, 9560663,
9543005, 9543120, 9552675, 9548049, 9558062, 9543070, 9559705, 9556725,
9548043, 9552696, 9558055, 9552695, 9558056, 9539433, 9552277, 5252052,
6767689, 6767693, 6781664, 6781669, 6781670, 9536745, 9536748, 9536750,
6776191, 7725480, 7725552, 7725562-7725565, 7953086-7953090, 7955531,
7955946, 7971026, 7971033, 7971039, 7971040, 9542752, 9542754, 9555852,
9555853, 9555861, 9555862, 9555866, 9555867, 9975177.

Серія АІ №№ 9824285, 9822428, 9822766, 9823508-9823510, 9823577-9823578,
9823581, 9823636-9823645, 9823661-9823663, 9823668, 9823669, 9823671-
9823673, 9823675, 9824830, 9824860, 9824862, 9824863, 9824865, 9824866,
9824868-9824870, 9825441-9825445, 9825004, 9824840, 9824858, 9825050,
9825925, 9824113, 9822427, 9822756-9822758, 9823579, 9825412, 9825411.

Серія АК №№ 0065546, 0065573, 0673986, 0673988, 0673989, 0674002,
0674004, 0674007, 0674063, 0674073-0674078, 0674131, 0674149, 0677939,
0668794, 0668791, 0672730, 0663833, 0668703, 0668461, 0668721, 0663832,
0668470, 0668469, 0663966, 0663953, 0663831, 0663954, 0668456, 0672708,
0677539, 0677538, 0684273, 0677537, 0677536, 0672577, 0684274, 0684652,
0684651, 0663963, 0672598, 0672600, 0672599, 0668718, 0663960, 0663961,
0672597, 0668708, 0663969, 0663968, 0663970, 0672583, 0672702, 0663956,
0672718, 0684248, 0684249, 0677574, 0672565, 0663957, 0663955, 0663951,
0672595, 0672593, 0668704, 0668705, 0677840, 0677569, 0684267, 0677882,
0677883, 0684176, 0684177, 0668463, 0668464, 0668460, 0663978, 0672584,
0677571, 0663213, 0672585, 0663203, 0672570, 0684269, 0684250, 0663200,
0663201, 672717, 0672720, 0672719, 0677573, 0663209, 0663208, 0684275,
0663189, 0663210, 0672590, 0672589, 0663181, 0663212, 0663207, 0672765,
0672764, 0679902, 0679903, 0068768, 0068771, 0068773, 0676529, 

після публікації вважати їх не дійсними.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Харченко Борис Олександро-

вич,  22.03.1976 р.н. останнє відоме місце реєс-
трації: с. Мервичі Жовківського району
Львівської області, вул. Куликівська, буд.15, від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК
України Вам необхідно з’явитися 20.02.2017 о
10:00 до слідчого УСБУ у Львівській області
Вавричука Н.Я. (м. Львів, вул. С. Бандери, 1, каб.
№ 115) для вручення повідомлення про підозру,
допиту в якості підозрюваного та виконання
вимог статті 290 КПК України  у кримінальному
провадженні № 22016140000000012. Поважні
причини неприбуття зазначені в ст.138 КПК Ук-
раїни. Наслідки неприбуття вказані в ст.139 КПК
України.

В провадженні Бердянського міськрайон-
ного суду знаходиться цивільна справа 
№ 310/6708/16-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Єрьоміна Євгена Григоро-
вича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 08.02.2017 р.
о 10 годині 30 хвилин в приміщенні Бердян-
ського міськрайонного суду за адресою: Запо-
різька область, м. Бердянськ, вул. Консульська,
64, каб. 406, суддя Троценко Т.А. тел. (код
06153) 3-55-31.

Суд викликає Єрьоміна Євгена Григоровича
як відповідача. Явка відповідача до суду є
обов’язковою. В разі неявки відповідача справа
буде розглянута за наявними матеріалами.

Суддя Т.А. Троценко

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
викликає як відповідачів у судові засідання з роз-
гляду цивільних справ за позовами Публічного акціо-
нерного товариства комерційного банку
«Приватбанк» м. Дніпро, які відбудуться у приміщенні
суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, бул. Дружби Народів, 19:

22 березня 2017 року
о 16.10 год. Шовгеня Федора Петровича (Луган-

ська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків,
30/21) (справа № 428/7839/16-ц);

23 березня 2017 року
о 16.00 год. Сороку Володимира Віталійовича (Лу-

ганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Космонавтів,
7/25) (справа № 428/7840/16-ц).

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

Суддя І.О. Юзефович

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська по-
відомляє Алієва Байрама Закіра огли про те, що судом
у судовому засіданні об 11 годині 00 хвилин 09 лютого
2017 року буде розглядатися цивільна справа №
203/5844/16-ц за позовом Сопєлкіної Л.В. до Алієва
Б.З.о., Саралідзе О.О., Чуйка В.О., третя особа: приват-
ний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріаль-
ного округу Колодій P.O., приватний нотаріус
Дніпропетровського міського нотаріального округу
Стаднік І.Л., Перша дніпропетровська державна нота-
ріальна контора про визнання довіреності та договору
купівлі-продажу недійсними, повернення майна, ви-
знання договору іпотеки недійсним, скасування рішень
про реєстрацію прав та їх обтяжень. Вам необхідно
з’явитись у зазначений час у Кіровський районний суд
м. Дніпропетровська, пр. Пушкіна, буд. 29, каб. 9, для
участі у розгляді цивільної справи особисто, або на-
правити до суду свого представника з належним чином
оформленою довіреністю. У разі неявки справу буде
розглянуто у вашу відсутність з ухваленням заочного
рішення.

Суддя М.О. Католікян

Шевченківський районний суд 
м. Києва викликає у судове засідання:
Аль-Маррі Саїд Абдульрахім Саїд, як
відповідача для розгляду цивільної
справи за позовом Матукової Наталії
Вікторівни до Аль-Маррі Саїд Абдуль-
рахім Саїд про стягнення грошових
коштів, отриманих за попереднім до-
говором, яке призначене на 13 лютого
2017 року о 08 годині 30 хвилин в
Шевченківському районному суді м.
Києва за адресою: 04119, м. Київ, ву-
лиця Дегтярівська, 31-А, 406 каб.

З опублікуванням оголошення про
виклик, відповідач вважається пові-
домленим про день, час та місце роз-
гляду справи і у випадку неявки до
суду справа може бути розглянута за
його відсутності.

Суддя О. Л. Юзькова

Орджонікідзевський районний суд
м. Харкова повідомляє Нарманія Ма-
рину Сергіївну, що 20 лютого 2017
року об 11.00 у приміщенні Орджоні-
кідзевського районного суду м. Хар-
кова (пр. Орджонікідзе, 7, каб. 23)
відбудеться судове засідання по ци-
вільній справі за позовом Жарікової
Зінаїди Василівни до Нарманія Марини
Сергіївни; третя особа: Орджонікідзев-
ський відділ державної виконавчої
служби міста Харків Головного терито-
ріального управління юстиції Харків-
ської області про зняття арешту з
майна (справа № 644/7417/16-ц, н.п.
2/644/2844/16). У разі неявки справу
буде розглянуто за Вашої відсутності.

Суддя Г.В. Матвієвська

Садгірський районний суд м. Чер-
нівці викликає Безверхню Надію Се-
менівну, 04.04.1936 року народження,
яка зареєстрована по вул. Хотинська,
39/8, м. Чернівці, Сумарюка Івана Ми-
хайловича. 01.06.1956 року народ-
ження, який зареєстрований по вул.
Хмелівська, 35, м. Чернівці, як відпо-
відачів по справі за позовом Гоц Сте-
пана Івановича про визнання заповіту
не укладеним правочином.

Розгляд справи відкладено на
02.02.2017 року об 11.00 годині у
приміщенні Садгірського районного
суд м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.

Явка до суду є обов’язковою. У
разі вашої неявки в судове засідання
справу буде розглянуто у вашу від-
сутність за наявними матеріалами.

Суддя Тріска А.І.

Сєвєродонецький міський суд Лу-
ганської області викликає як відпові-
дача Самарську Світлану Григорівну
(Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, вул. Агафонова, 7/5) по ци-
вільній справі № 428/8073/16-ц за
позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю «Фінансова компа-
нія «Довіра та гарантія» м. Київ до
Самарської Світлани Григорівни про
стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яке відбудеться 14
лютого 2017 року о 08.20 год. у при-
міщенні суду за адресою: Луганська
область, м. Сєвєродонецьк, бул.
Дружби Народів, 19. У разі неявки на
вказане судове засідання суд розгля-
датиме справу без вашої участі на
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І.О. Юзефович

Сєвєродонецький міський суд Лу-
ганської області викликає як відпові-
дача Савицьку Любов Миколаївну
(Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, вул. Гагаріна, 68а/18) по ци-
вільній справі № 428/7831/16-ц за
позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Укрсоцбанк» м. Київ до
Савицької Любові Миколаївни про
стягнення боргу за кредитним дого-
вором, стягнення судового збору,
яке відбудеться 07 лютого 2017 року
о 16.00 год. у приміщенні суду за ад-
ресою: Луганська область, м. Сєвє-
родонецьк, бул. Дружби Народів, 19.
У разі неявки на вказане судове засі-
дання суд розглядатиме справу без
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя І.О. Юзефович

Сєвєродонецький міський суд Лу-
ганської області викликає як відпові-
дача Савицьку Вікторію Еріківну
(Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, пр. Гвардійський, 43/5) по ци-
вільній справі № 428/7832/16-ц за
позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Укрсоцбанк» м. Київ до
Савицької Вікторії Еріківни про стяг-
нення боргу за кредитним догово-
ром, стягнення судового збору, яке
відбудеться 06 лютого 2017 року о
16.00 год. у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєро-
донецьк, бул. Дружби Народів, 19. У
разі неявки на вказане судове засі-
дання суд розглядатиме справу без
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя І.О. Юзефович

В провадженні судді Бердянського
міськрайонного суду Черткової Н.І.
знаходиться цивільна справа за позо-
вом Публічного акціонерного товарис-
тва «Державний ощадний банк
України» в особі філії – Донецьке об-
ласне управління AT «Ощадбанк» про
стягнення заборгованості за кредитом:
№ 310/8787/16-ц до Тофтул Віталія Во-
лодимировича про стягнення заборго-
ваності.

Розгляд справи призначено на
08.02.2017 року о 10.00 годині в при-
міщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: м. Бердянськ, вул.
Консульська, 64, каб. 502, Запорізької
області, суддя Черткова Н.І., тел. 3-63-
75. Суд викликає як відповідача Тоф-
тул Віталія Володимировича. У разі
неявки відповідача, справа буде роз-
глянута за наявними в ній матеріалами.

Суддя Н.І. Черткова

Київський районний суд м. Одеси
викликає Карбунян Олександра Геор-
гійовича, Журжа Олександра Олек-
сандровича як відповідачів по справі
№ 520/13820/16-ц за позовом Дудар
Світлани Петрівни, Карбунян Олек-
сандра Олександровича до Карбунян
Олександра Георгійовича, Журжа
Олександра Олександровича про ви-
знання осіб такими, що втратили
право користування житловим при-
міщенням.

Судове засідання відбудеться
10.02.2017 р. о 12 годині 00 хвилин у
судді Луняченка В.О. в приміщенні
Київського районного суду м. Одеси
за адресою: м. Одеса, вул. Варнен-
ська, 3-б, каб. 222.

Суддя В.О. Луняченко

Новопсковський районний суд Лу-
ганської області викликає як відпові-
дача Жоврінкіна Геннадія Михайловича
у судове засідання для розгляду ци-
вільної справи за позовом ТОВ «Укра-
їнська факторингова компанія» до
Жоврінкіна Геннадія Михайловича про
звернення стягнення на предмет за-
стави, яке відбудеться 06 лютого 2017
року о 16 год. 00 хв. (резервна дата су-
дового засідання 13 лютого 2017 року
о 08 год. 00 хв.); в приміщенні Новоп-
сковського районного суду за адресою:
вул. Леніна, 28, смт Новопсков, Луган-
ської області.

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

Суддя О.С. Стеценко

Орджонікідзевський районний
суд м. Запоріжжя викликає Новікова
Олександра Анатолійовича, 18 лис-
топада 1974 року народження, в су-
дове засідання як відповідача за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Ро-
манової Г.В., Новікова О.А., Шапова-
лової Ю.М. про стягнення боргу за
кредитним договором, призначене
на 03 лютого 2017 року об 11 годині
00 хвилин, яке відбудеться за адре-
сою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги,
51, кабінет № 10.

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

Суддя К.В. Гашук

Орджонікідзевський районний
суд м. Запоріжжя викликає Рома-
нову Ганну Володимирівну, 07 сер-
пня 1982 року народження, в судове
засідання як відповідача за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Романової
Г.В., Новікова О.А., Шаповалової
Ю.М. про стягнення боргу за кредит-
ним договором, призначене на 03
лютого 2017 року об 11 годині 00
хвилин, яке відбудеться за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 51, ка-
бінет № 10.

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

Суддя К.В. Гашук

Автозаводський районний суд м. Кременчука
Полтавської області викликає Захаренко Марину
Євгеніївну (останнє відоме місце її проживання: 
м. Кременчук, провул. Гвардійський, буд. 20, кв.
7), як відповідача у судове засідання по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «ПриватБанк» до Заха-
ренко Марини Євгеніївни про стягнення
заборгованості.

Судове засідання відбудеться 23 лютого 2017
року о 14 годині 00 хвилин у приміщенні суду за
адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5,
кабінет № 18.

Явка до суду відповідача є обов’язковою. В разі
неявки, справу буде розглянуто за вашої відсут-
ності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про
причини неявки в судове засідання.

Суддя Ж.О. Кривич

Новотроїцький районний суд Херсонської об-
ласті викликає Геращенко Наталю Володимирівну,
05.04.1965 року народження, як відповідача у
справі № 662/1441/16-ц за позовом ПАТ КБ «При-
ват Банк» до Козачука Артема Анатолійовича та
Геращенко Наталі Володимирівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання призначено на 09.10 годину
14.02.2017 року, яке відбудеться в приміщенні Но-
вотроїцького районного суду Херсонської області
за адресою: смт Новотроїцьке, вул. Соборна (Ле-
ніна), 87, Херсонської області, головуючий по
справі Тимченко О.В. У разі неявки відповідача в
судове засідання, справа буде розглядатися за
його відсутності за наявними у справі доказами.
Крім того, суд роз’яснює відповідачу його
обов’язок повідомити про причини неявки в су-
дове засідання.

Суддя О.В. Тимченко

Біловодський районний суд Луганської 
області викликає як відповідача у справі 
№ 408/6066/16-ц (2/408/1271/16) за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Клименка Сергія Олексан-
дровича (13.08.1958 р.н., с. Новодар’ївка, м. Ро-
веньки, Луганської області) про стягнення
заборгованості за договором кредиту.

Судове засідання відбудеться 13 березня
2017 року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні
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

Малиновський районний суд м. Одеси викли-
кає Кокошко Наталію Олександрівну, останнє ві-
доме місце проживання: м. Одеса, вул.
Комітетська, 3, кв. 8, у судове засідання по ци-
вільній справі за позовом Дінової Світлани Вік-
торівни до Кокошко Наталії Олександрівни про
визнання права власності на квартиру, яке при-
значене до слухання на 15.02.2017 року о 09 год.
10 хв. у каб. № 213 суду за адресою: м. Одеса,
вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки в судове засідання без поваж-
них причин, розгляд справи буде проведено за
вашої відсутності за наявними в ній доказами.

Суддя Сегеда О. М.

Оболонський районний суд м. Києва викликає
Курінного Олександра Євгеновича, як відпові-
дача по цивільній справі № 2/756/707/17 за по-
зовом Бевзи Олени Василівни до Курінного
Олександра Євгеновича про стягнення коштів, у
судове засідання на 29 березня 2017 р. о 10.00
год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є,
каб. 27.

У разі неявки та неповідомлення суду про
причини неявки в судове засідання, справа буде
розглянута за вашої відсутності за наявними в
ній доказами відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. М. Луценко

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області викликає як
відповідача Калюжного Валерія Володимировича (останнє відоме
місце проживання: Полтавська область, м. Лубни, вул. Індустрі-
альна, 10а, кв. 11) в судове засідання по цивільній справі за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Калюжного Валерія Володимировича
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 03 лютого 2017 року о 08 год. 50
хв. в приміщенні Лубенського міськрайонного суду Полтавської об-
ласті за адресою: м. Лубни, вул. Монастирська, 17, Полтавської об-
ласті.

Явка відповідача в судове засідання є обов’язковою. В разі не-
явки в судове засідання без поважних причин або неповідомлення
про причини неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в
судове засідання.

Оболонський районний суд м. Києва
викликає Свирща Станіслава Павловича,
останнє відоме місце реєстрації: м. Київ,
пр-т. Г. Сталінграда 167, кв. 221 як відпо-
відача по цивільній справі за позовом Мо-
торного (транспортного) страхового
бюро України (МТСБУ) до Свирща Станіс-
лава Павловича про відшкодування в по-
рядку регресу витрат.

Судове засідання відбудеться 16 лю-
того 2017 р. о 15 год. 00 хв. в приміщенні
Оболонського районного суду м. Києва за
адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-
є, каб. 22.

Суддя І.В. Белоконна

Бердянським міськрайонним судом
Запорізької області (суддя Прінь І.П., за
адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська,
64, каб. № 302) 20 лютого 2017 року о 15
годині 00 хвилин буде розглядатися ци-
вільна справа за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк
«Правекс-Банк» до Попова Юрія Володи-
мировича про стягнення заборгованості
за договором кредиту.

В судове засідання викликається як
відповідач Попов Ю.В. У разі неявки від-
повідача справа буде розглянута за наяв-
ними у справі матеріалами.

Суддя І.П. Прінь

Лозівський міськрайонний суд Харківської
області викликає Нічволоду Сергія Леонідо-
вича на розгляд цивільної справи 
№ 629/5179/16-ц за позовом Тимошенко Ірини
Володимирівни до Нічволоди Сергія Леонідо-
вича, третя особа: Відділ реєстрації Лозівської
м/р Харківської області про визнання права
власності на житлове приміщення, який відбу-
деться 01 лютого 2017 року о 15.30 годині в
приміщенні Лозівського міськрайонного суду
Харківської області за адресою: м. Лозова,
Харківської області, вул. Ярослава Мудрого, 9.

З опублікуванням оголошення про виклик
відповідач вважається повідомленим про час
і місце розгляду справи і у випадку неявки роз-
гляд справи може бути проведений за його
відсутності.

Суддя О.Г. Попов

Лазунько Олена Сергіївна, останнє відоме
місце реєстрації якої: м. Пологи, Запорізької
області, вул. Державна (Пролетарська), 30/3,
викликається в судове засідання до Пологів-
ського районного суду Запорізької області
як відповідачка у цивільній справі 
№ 324/2224/16-ц за позовом ТОВ «Служба
миттєвого кредитування» до Лазунько Олени
Сергіївни про стягнення заборгованості, яке
відбудеться 07 лютого 2017 року о 09 год. 30
хв. (резервна дата 27 лютого 2017 року о 09
год. 30 хв.) у приміщенні Пологівського ра -
йонного суду за адресою: м. Пологи, Запо-
різької області, вул. Єдності (М. Горького),
28. У випадку неявки відповідачки справу
буде розглянуто за її відсутності за наявними
доказами з винесенням заочного рішення.

Суддя Кацаренко І.О.

Козелецький районний суд Чернігів-
ської області викликає як відповідача
Богданова Володимира Володимировича,
зареєстрованим місцем проживання
якого є: с. Нічогівка, вул. Л. Українки, буд.
37, Козелецького району, Чернігівської
області в судове засідання на 01 лютого
2017 року о 09.50 год. (вул. Свято-Преоб-
раженська, 7, смт Козелець, Чернігівська
область, 17000) у справі за позовом Со-
мової Марини Ігорівни до Богданова Во-
лодимира Володимировича про
визначення місця проживання малоліт-
ньої дитини та стягнення аліментів на ди-
тину.

Суддя Бузунко О.А.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 25 СІЧНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська -1    -6       -1    -6
Житомирська 0    -5         0    -5
Чернігівська -3    -8       -3    -8
Сумська -3    -8       -3    -8
Закарпатська -7  -12         0    -5
Рівненська -2    -7      +1    -4
Львівська -3    -8      +1    -4
Івано-Франківська -3    -8      +1    -4
Волинська -2    -7      +1    -4
Хмельницька -3    -8      +1    -4
Чернівецька -3    -8      +1    -4
Тернопільська -3    -8      +1    -4
Вінницька -2    -7         0    -5

Oбласть Нiч          День
Черкаська -2      -7        0     -5
Кіровоградська -3      -8      +1     -4
Полтавська -2      -7        0     -5
Дніпропетровська -3      -8      +1     -4
Одеська -2      -7      +1     -4
Миколаївська -2      -7      +1     -4
Херсонська -2      -7      +1     -4
Запорізька -2      -7      +1     -4
Харківська -3      -8      -1     -6
Донецька -4      -9        0     -5
Луганська -4      -9        0     -5
Крим 0      -5      -1    +4
Київ -1      -3      -1     -3

Наші паралімпійці
виграли медальний
залік Кубка світу

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

СИЛЬНІ ДУХОМ. Представники десяти країн світу з вісімнад-
цяти, які брали участь у Кубку світу-2017 Міжнародного паралім-
пійського комітету з лижних гонок та біатлону, вибороли високі на-
городи.

Перше місце посіла команда України, яка виборола 56 медалей:
19 золотих, 16 срібних та 21 бронзову, друге місце — команда Ні-
меччини, спортсмени якої завоювали 13 нагород: 6 золотих, 4 сріб-
ні та 3 бронзові, третє — команда Франції: 7 нагород, з яких 6 зо-
лотих та 1 срібна.

Для нас удвічі приємно вітати черговий  тріумф вітчизняних па-
ралімпійців, адже вони  виступали на дебютному для держави ета-
пі — вперше в історії Західний реабілітаційно-спортивний центр
Національного комітету спорту інвалідів України (м. Яворів, Львів-
ська обл.) приймав Кубок світу-2017 Міжнародного паралімпій-
ського комітету з лижних гонок та біатлону.

Останнього змагального дня  після прикінцевих стартів з біат-
лону скарбничка наших спортсменів поповнилася трьома золо-
тими, трьома срібними та чотирма бронзовими нагородами.

Причому в першому старті серед чоловіків з порушеннями зору
весь подіум був українським. «Золото» виборов Віталій Лук’янен-
ко (гайд — Борис Бабар) — 38:50.0, «срібло» — Анатолій Кова-
левський (гайд — Олександр Мукшин) —  39:11.0, «бронзу» —
Дмитро Суярко (гайд — Василь Потапенко) — 39:57.7.

У цій категорії серед жінок перше та третє місця в українських
спортсменок: найшвидшою була Оксана Шишкова з гайдом Ві-
талієм Казаковим (33:06.3), а  Ольга Прилуцька з гайдом Борисом
Бабарем стала володаркою бронзової медалі —  36:58.0. Срібло
дісталося німецькій спортсменці Кларі Клюг (гайд — Мартін
Хартл) — 36:29.2.

Француз Бенджамін Дав’є став володарем золотої нагороди се-
ред чоловіків у категорії стоячи (35:25.9), українець Ігор Рептюх
виборов тут друге місце — 35:50.1.

Увесь український подіум знову був у жінок у цій категорії: Олек-
сандра Кононова, Людмила Ляшенко та Юлія Батенкова не зали-
шили  суперницям жодного шансу на нагороди, повідомляє сайт
Національного комітету спорту інвалідів України.

Нині всі спортсмени готуватимуться до чемпіонату світу-2017 з
лижних перегонів та біатлону, який відбудеться в Німеччині, у Фін-
стерау, з 10 по 19 лютого.

Оксана ГОЛОВКО,
Юрій САПОЖНІКОВ

(фото),
«Урядовий кур’єр»

Найновітніша сторінка іс-
торії Свято-Михайлів-

ського Золотоверхого монас-
тиря розпочалася на світанку
30 листопада 2013 року, коли
за його стінами знайшли при-
хисток побиті «беркутом»
студенти і поранені майданів-
ці, та дзвоном на сполох у ніч
на 11 грудня, чи не найпер-
шим у XXI столітті, коли
впевнені в своїй безкарності
«беркутівці» почали розбира-
ти барикаду на вулиці Ми-
хайлівській… Від голосу дзві-
ниці прокинувся не лише Ки-
їв — прокинулась Україна… 

А в нинішній постмайдан-
ній Україні, яка воює з одвіч-
ним світоглядним ворогом,
Свято-Михайлівський стає
справжнім центром духовно-
го відродження та україн-
ськості. Недарма  в останній
день найулюбленіших різ-
двяних свят, 21 січня, у зна-
ковому для новітньої історії
нашої країни місці відбулася
перша велика мистецька по-
дія року, що розпочався. На
території монастиря відбувся
благодійний волонтерський
фестиваль «ЕтноЗима», у ме-
жах якого було встановлено
національний різдвяний ре-
корд з найдовшого виконання
колядок та щедрівок. Відбу-
лися також святкове богослу-
жіння, різдвяні літературні
читання, ярмарок народних
майстрів, майстер-класи та
благодійний збір пожертв
для допомоги дитячим будин-
кам у зоні АТО. Марафон різ-
двяних пісень влаштували
понад чотириста виконавців.

У храмі виступали дитячі,
фольклорні, церковні та про-
фесійні колективи, а також
відомі артисти, як-от Тарас
Компаніченко та його «Хорея
козацька», гурти «Врода»,
«Стодивниця», «Бурса фоль-
клору», «ГуляйГород», «Ta-
Ruta», «Королівна», «Крали-
ця», «Буття», «Астарта», «Ро-
жаниця», Оксана Стебель-
ська і Роман Кука (гурт «Ук-
раїнські барви»), «Правиця»,
«Перлина», дитячі ансамблі
«Зернятко», «Щедрик», фо -
льк-студія «Правиця», «Цві-
тень», найвідоміші українські
хори.

Особливістю виступів ста-
ло те, що пісні не повторюва-
лися, а загалом співали 3 го-
дини 31 хвилину — це відте-
пер національний рекорд. Йо-
го одразу зафіксував пред-
ставник Національного реєс-
тру Валентин Щербачов, а
організатори заявили, що
вже планують побити досяг-
нення за рік.

Тим часом на літературній
сцені «ЕтноЗими» відомі ук-
раїнські письменники читали
дітям різдвяні історії та вірші,
а також слухали вірші у ви-
конанні маленьких гостей.
Особливою родзинкою стала
презентація книжки «Іваси-
кове Різдво», надрукованої
шрифтом Брайля.

Акція відбулася за спри-
яння Центру фольклору та
етнографії Інституту філо-
логії КНУ імені Тараса Шев-
ченка.

«ЕтноЗима» — це фести-
валь із національним коло-
ритом та сучасними можли-
востями, який мистецька
агенція «Територія А» про-
водить у найгарніших куточ-
ках України: на Буковині,

Полтавщині, Чернгівщині,
Волині, Київщині. Свято-
Михайлівський обрали для
чергової локації невипадко-
во. За словами ініціатора
фестивалю й ідейної на-
тхненниці дійства співачки і
волонтера Анжеліки Руд-
ницької, на вибір місця оста-
точно вплинули заходи, про-

ведені спільно з Михайлів-
ським до дня Святого Мико-
лая. Зібрані на фестивалі
кошти передадуть трьом
дитбудинкам Луганської і
Донецької областей. До речі,
рахунок  у «ПриватБанку»
ще не закрито і ті, хто не зміг
побувати на «ЕтноЗимі» мо-
жуть зробити свій внесок.

Рекордний акорд
«ЕтноЗими»
РІЗДВЯНИЙ МАРАФОН. Гроші, зібрані
під час найдовшого виконання
колядок і щедрівок, передадуть
дитячим будинкам у зоні АТО

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Заслужена артистка України Світлана Мирвода
щедрувала під акомпанемент бандури

Долучився до піснеспіву і міністр культури Євген Нищук

Гончарний круг  як засіб виховання довів ефективність




