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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 16 лютого 2017 року
USD 2699.3603   EUR 2849.1748      RUB 4.7547     /    AU 330509.68      AG 4826.46      PT 271015.77     PD 211089.98

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

П’ЯТНИЦЯ, 17 ЛЮТОГО 2017 РОКУ №31 (5900)
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ДАТА

Сьогодні 
125 років 
від дня народження
Блаженнішого 
Йосифа Сліпого

ЦИФРА ДНЯ

Київ цінує допомогу
США в оборонній сфері

НАЦБЕЗПЕКА. Міністр закордонних справ Павло Клімкін вва-
жає надзвичайно важливим, щоб нова адміністрація США і на-
далі сприяла зміцненню обороноздатності України, яка обстоює
свій суверенітет і територіальну цілісність. Як повідомляє прес-
служба вітчизняного МЗС, про це йшлося в дискусії міністра з
представниками Атлантичної ради США. Під час бесіди порушу-
вали також питання виконання мінських домовленостей, деоку-
пації Криму, перебігу українських реформ і консолідації
міжнародної підтримки України за безперечного лідерства США. 

Під час перебування за океаном Павло Клімкін взяв участь у
відкритті VIII Безпекового форуму у Вашингтоні. У вітальному
слові він подякував за підтримку України американськими зако-
нодавцями від обох партій і наголосив на практичній цінності
американської допомоги, спрямованої на зміцнення обороноз-
датності України. Павло Клімкін відзначив ефективність на-
вчань, які проводять американські інструктори для українських
військових. 

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Ми обов’язково

знайдемо
оптимальні шляхи
до розблокування.

Ми захистимо права
громадян України і
по цей, і по той бік

лінії зіткнення».
Президент про додаткові рішення з диверсифікації
джерел постачання енергетичного вугілля 
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ВДЯЧНІСТЬ

Найкращим пам’ятником Героям
Небесної Сотні стане нова
Україна, яку всі ми нині будуємо.
І її спорудження потребуватиме
від кожного титанічних зусиль

Судний день 
для агресора настане

НА ЧАСІ. Відновити справедливість та покарати нашого
східного сусіда допоможе міжнародна Феміда
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200 000 євро
спрямує Ватикан для потреб жителів

Авдіївки з фонду акції 
«Папа для України»

Як уберегтися від дамоклового меча 
ВИХІД Є. Лікарі з’ясували, що причина раптової смерті школярів на фізкультурі —
генетична хвороба серця, якій можна зарадити

Тетяна МОІСЕЄВА,
«Урядовий кур’єр»

Наприкінці минулого року  до
смертей, що спіткали дітей на

уроках фізкультури, додалася ще
одна: у школі Бердянська померла

12-річна дівчина. Мало кому вда-
ється протистояти емоціям, які на-
кривають, коли йдеться про смерть.
Невимірно  важче, коли  про  рапто-
ву  та дитячу. В чому причина? Чи
можна було уникнути її? Ці та інші
запитання  виникають щоразу, ко-

ли  траплялися трагедії. Кілька ро-
ків тому від них намагалися захис-
титися, спростивши нормативи на
уроках фізкультури. Проте смерті
не  припинилися. Нині фахівці  ос-
таточно  визначили їх причину: це
наслідок гіпертрофічної кардіоміо-

патії — генетичного захворювання,
яке може передаватися спадково.
Саме воно — найчастіша причина
смертності дітей, підлітків і моло-
дих спортсменів. «Трагедія може
статися  не  лише під час фізичних
навантажень. Але  ті резонансні

раптові смерті, про які говорять у
ЗМІ,  спричинені  саме цією неду-
гою. Це з’ясувалося тільки під  час
розтину», — розповів «УК»
головний кардіохірург МОЗ
доктор медичних наук Кос-
тянтин Руденко. 4
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Василівський районний суд Запорізької області викликає Саламаху 
Вікторію Анатоліївну, Саламаху Віктора Миколайовича в судове засі-
дання 24 лютого 2017 року о 14.30 год. для розгляду цивільної справи 
за позовом ТOB «Кредитні ініціативи» до Саламахи Вікторії Анатоліївни, 
Саламахи Віктора Миколайовича про стягнення заборгованості, яке від-
будеться за адресою Василівського районного суду Запорізької облас-
ті. Відповідачам пропонується надати свої заперечення проти позову та 
докази їх підтвердження. У випадку неявки відповідачів у судове засі-
дання та неповідомлення суду про причини неявки, позов буде розгля-
нутий за їхньою відсутністю за наявними в матеріалах справи доказами.

Суддя Ю. А. Степаненко

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні досудового 
розслідування 

Підозрюваний Горбенко Микита Олегович, 07.10.1993 
р.н., зареєстрований та проживає за адресою: м. Миколаїв,  
пр. Миру, буд. 7, кв. 4, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 
297-5 КПК України Вам необхідно з’явитися 20.02.2017 року  
о 09:00 год., 21.02.2017 року о 09:00 год., 22.02.2017 року  
о 09:00 год. в каб. № 112 до слідчого слідчого відділу Управ-
ління Служби безпеки України в Миколаївській облас-
ті Шпака Д. О. за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 40, тел. 
0512490502, для участі у слідчих та процесуальних діях у кримі-
нальному провадженні №22015150000000043 від 01.04.2015 за ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Никитіна Ірина Петрівна, 17.05.1968 р.н., РНОКПП 
2497415287, яка проживає за адресою: м. Донецьк, проспект Дзержин-
ського, 67/11, зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Макіїв-
ка, квартал Залізничний, буд. 1, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися 23 лютого 2017 року до каб. 308 СВ 
УСБУ в Донецькій області, до слідчого в ОВС Велічка Д. В., за адре-
сою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 
33, для проведення слідчих (процесуальних) дій за Вашою участю, вру-
чення Вам повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про-
цесуальних документів при здійсненні спеціального досудового роз-
слідування у кримінальному провадженні №22016050000000125 від 
16.06.2016 року за ч. 1 ст.258-3 КК України.

ПОВІСТКА про виклик
Підозрюваному Вердияну Симону Рудиковичу, 01.09.1987 

р.н., громадянину Російської Федерації, уродженцю м. Мо-
сква, зареєстрованому за адресою: Російська Федерація, 
Республіка Башкортостан, м. Уфа, вул. Ріхарда Зорге, 49,  
кв. 37, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам 
необхідно з’явитися  21.02.2017 р. о 10 год. 00 хв. до слідчо-
го Слідчого відділу УСБУ в Харківській області старшого лей-
тенанта юстиції Прокопенка В. О. (м. Харків, вул. Мироносиць-
ка, 2) для допиту як підозрюваного, відкриття матеріалів кримі-
нального провадження № 22014220000000189 та ознайомлен-
ня з ними.

Чернігівський районний суд Чернігівської області повідомляє, що 28 лютого 2017 
року о 12 годині 30 хвилин в приміщенні Чернігівського районного суду Чернігів-
ської області за адресою: м. Чернігів, вул. Хлібопекарська, 4 в залі судових засі-
дань № 1 відбудеться підготовче судове засідання в кримінальному провадженні  
№ 12013260140000105 за обвинуваченням Покотила Миколи Опанасовича у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений Покотило Микола Опанасович, 
06.12.1956 р.н., який зареєстрований за адресою: вул. Довженка, буд. 9, с. Шабалинів, 
Коропського району, Чернігівської області.

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

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

Ліквідаційна комісія Головного управління президентського зв’язку Дер-
жавної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (ід. код 
34732897) повідомляє, що на підставі наказу Адміністрації Держспецзв’язку 
від 26 грудня 2016 року № 810 розпочато процедуру ліквідації ГУПЗ 
Держспецзв’язку, яка не пов’язана з банкрутством.

Кредиторам, які мають право на задоволення своїх вимог, письмово звер-
татись у термін до 2 місяців з моменту даної публікації за адресою: 03142, м. 
Київ, вул. Максима Залізняка, 6 (юридична адреса), та 03110, м. Київ, вул. 
Солом’янська, 13 (фактична), тел. (044) 281-94-97 (Голова ліквідаційної комі-
сії Бардишов Ю.В.) із посиланням на підстави звернення із вимогами.

  оголошення  ✦ оголошення  ✦  оголошення  ✦  оголошення  ✦ оголошення  ✦  оголошення  ✦  оголошення  ✦  оголошення  ✦  оголошення

 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 8 лютого 2017 р. № 68 

Київ

Про внесення змін у додатки 1 і 2 до Порядку 
акредитації закладу охорони здоров’я

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни у додатки 1 і 2 до Порядку акредитації закладу охорони здоров’я, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 
765 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 29, с. 61; 2013 р., № 2, ст. 40; 2015 
р., № 92, ст. 3120), виклавши їх в редакції, що додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток 1 
до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів  
України  

від 8 лютого 2017 р. № 68)

ЗАЯВА 
про проведення акредитації закладу охорони здоров’я

Заклад охорони здоров’я ___________________________________________
Код згідно з ЄДРПОУ: ______________________________________________
Форма власності та відомче підпорядкування ___________________________
Адреса закладу охорони здоров’я ____________________ телефон (теле-

факс),
адреса електронної пошти __________________________________________
в особі __________________________________________________________

             (прізвище, ім’я та по батькові, посада керівника закладу охорони здоров’я)

просить провести акредитацію відповідно до Порядку акредитації закладу 
охорони здоров’я

Найменування документа Кількість 
аркушів

1. Копія положення (статуту) закладу, засвідчена в установленому 
законодавством порядку (крім статуту, що оприлюднений на пор-
талі електронних сервісів відповідно до Закону України «Про дер-
жавну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців 
та громадських формувань»)
2. Копії документів, що підтверджують речові права на нерухоме 
майно, в якому розташований заклад охорони здоров’я, та копії 
документів, що підтверджують право користування обладнанням, 
необхідним для надання медичної допомоги, засвідчені в установ-
леному законодавством порядку
3. Затверджена структура закладу

4. Звіт про медичні кадри (за формою, затвердженою МОЗ)

5. Звіт закладу про лікувальну роботу та/або фармацевтичну ді-
яльність, проведену за останні три роки, а у разі першої акредита-
ції — за останні два роки (за формою, затвердженою МОЗ, відпо-
відно до типу закладу)
6. Результати аналізу діяльності закладу щодо якості медичної 
допомоги та/або фармацевтичної діяльності та критерії її оцінки

___ ________ 20__ р. ________________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ініціали керівника закладу)

МП  (за наявності)

Додаток 2 
до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  
від 8 лютого 2017 р. № 68)

ПЕРЕЛІК 
обов’язкових документів, що додаються до заяви про 

проведення акредитації закладу охорони здоров’я
Копія положення (статуту) закладу, засвідчена в установленому законодав-

ством порядку (крім статуту, що оприлюднений на порталі електронних сервісів 
відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фі-
зичних осіб — підприємців та громадських формувань»)

Копії документів, що підтверджують речові права на нерухоме майно, в якому 
розташований заклад охорони здоров’я, та копії документів, що підтверджують 
право користування обладнанням, необхідним для надання медичної допомоги, 
засвідчені в установленому законодавством порядку

Затверджена структура закладу
Звіт про медичні кадри (за формою, затвердженою МОЗ)
Звіт закладу про лікувальну роботу та/або фармацевтичну діяльність, прове-

дену за останні три роки, а у разі першої акредитації — за останні два роки (за 
формою, затвердженою МОЗ, відповідно до типу закладу)

Результати аналізу діяльності закладу щодо якості медичної допомоги та/або 
фармацевтичної діяльності та критерії її оцінки

 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 14 лютого 2017 р. № 72 

Київ

Про внесення змін до Порядку сплати 
збору на обов’язкове державне пенсійне 

страхування з окремих видів господарських 
операцій

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхуван-

ня з окремих видів господарських операцій, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 3 листопада 1998 р. № 1740 (Офіційний вісник України, 1998 
р., № 44, ст. 1632; 1999 р., № 7, ст. 234, № 34, ст. 1778; 2005 р., № 13, ст. 668, № 
37, ст. 2284; 2013 р., № 5, ст. 160; 2014 р., № 54, ст. 1445; 2015 р., № 44, ст. 1378; 
2016 р., № 54, ст. 1892), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України 
від 14 лютого 2017 р. № 72

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку сплати збору  

на обов’язкове державне пенсійне страхування 
з окремих видів господарських операцій

1. Пункт 1512 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування не сплачується абонен-

тами у разі відправлення благодійного телекомунікаційного повідомлення.».
У зв’язку з цим абзаци другий — четвертий вважати відповідно абзацами тре-

тім — п’ятим.
2. Пункт 1513 доповнити абзацами такого змісту:
«вартість послуг з відправлення благодійного телекомунікаційного повідо-

млення.
У разі отримання благодійного телекомунікаційного повідомлення сума збо-

ру на обов’язкове державне пенсійне страхування, виходячи з суми коштів, яку 
оператор стільникового рухомого зв’язку перераховує неприбутковій організації, 
у тому числі благодійній організації (крім політичних партій і кредитних спілок), 
або територіальній громаді, зараховується оператором стільникового рухомого 
зв’язку в рахунок зменшення поточних платежів із зазначеного збору протягом 
поточного звітного періоду.».

3. Абзац третій пункту 1514 після слів «такого оператора» доповнити словами 
«, крім випадків надання послуг з відправлення благодійного телекомунікаційно-
го повідомлення».

4. Пункт 18 доповнити абзацом такого змісту:
«Повернення помилково або надміру сплачених сум збору на обов’язкове дер-

жавне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій здійснюєть-
ся у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України та нормативно-пра-
вовими актами, прийнятими на його виконання, щодо повернення коштів, помил-
ково або надміру зарахованих до бюджету.».

5. Додаток 2 до Порядку викласти в такій редакції:
«Додаток 2  
до Порядку  

(в редакції постанови Кабінету Міністрів  
України 

від 14 лютого 2017 р. № 72)
ЗВІТ  

про нарахування та сплату збору на обов’язкове державне  
пенсійне страхування з вартості послуг стільникового 
рухомого зв’язку за __________________ 20 __ р.

                 (квартал)

_____________________________________________________
(орган Пенсійного фонду України, до якого подається звіт)
_____________________________________________________
 (оператор стільникового рухомого зв’язку)
Код згідно з ЄДРПОУ _________________________________________
Місцезнаходження ____________________________________________
Телефон _____________________________________________________

Найменування показника Усього, гривень
1. Послуги стільникового рухомого зв’язку, усього 

у тому числі:
послуги, вартість яких сплачена споживачами таких 

послуг оператору
послуги, надані оператором безоплатно

2. Нараховано збору (пункт 1 х 7,5 відсотка)
3. Перераховано неприбутковій організації, у тому чис-
лі благодійній організації, або територіальній громаді
4. Сума збору, нарахована на суми, перераховані не-
прибутковій організації, у тому числі благодійній орга-
нізації, або територіальній громаді (пункт 3 х 7,5 від-
сотка) 
5. Належить до сплати збору (пункт 2 — пункт 4)
6. Сплачено збору у звітному кварталі

МП (за наявності печатки)
___________________________

(найменування посади керівника)
______________

(підпис)
___________________

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер ______________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

____ ___________ 20___ р.».

 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 14 лютого 2017 р. № 75 

Київ

Про внесення змін до Порядку застосування 
електронного цифрового підпису органами 

державної влади, органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами 
та організаціями державної форми власності

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до Порядку застосування електронного цифрового підпису органа-

ми державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, уста-
новами та організаціями державної форми власності, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1452 (Офіційний вісник Укра-
їни, 2004 р., № 44, ст. 2894; 2006 р., № 50, ст. 3324; 2010 р., № 2, ст. 67, № 58, 
ст. 2025; 2011 р., № 80, ст. 2939; 2015 р., № 74, ст. 2426), зміни, що додаються.

2. Установити, що посилені сертифікати відкритих ключів, сформовані до на-
брання чинності цією постановою, використовуються органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаці-
ями державної форми власності до закінчення строку їх чинності.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пунктів 1 і 3 змін, 
затверджених цією постановою, які набирають чинності через шість місяців з дня 
її опублікування.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 14 лютого 2017 р. № 75

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку застосування електронного  

цифрового підпису органами державної влади, органами  
місцевого самоврядування, підприємствами, установами  

та організаціями державної форми власності
1. Пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
«Для вчинення правочинів, надання адміністративних та інших послуг в елек-

тронній формі, здійснення інформаційного обміну з іншими юридичними особа-
ми установи використовують виключно захищені носії з урахуванням вимог, пе-
редбачених абзацом першим цього пункту.».

2. Пункт 3 виключити.
3. Пункт 4 виключити.
4. Пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. Установа отримує на договірних засадах послуги електронного цифрового 

підпису від акредитованих центрів сертифікації ключів. Один і той самий відкри-
тий ключ підписувача повинен бути засвідчений лише в одному акредитованому 
центрі сертифікації ключів.».

5. У пункті 9:
1) у першому реченні абзацу першого слова «наказом керівника цієї установи» 

замінити словами «рішенням цієї установи (її керівника)»;
2) в абзаці шостому слова «, що використовуються в установі» замінити сло-

вами «та носіїв, на яких зберігаються особисті ключі підписувачів»;
3) доповнити пункт абзацами такого змісту:
«Для подання акредитованому центру сертифікації ключів інформації, необ-

хідної для отримання послуг електронного цифрового підпису, установа може 
використовувати систему електронної взаємодії органів виконавчої влади у разі:

використання такої системи акредитованим центром сертифікації ключів;
дотримання вимог щодо захисту інформації в такій системі установою та акре-

дитованим центром сертифікації ключів.».
6. Пункти 12 і 13 викласти в такій редакції:
«12. У посиленому сертифікаті відкритого ключа підписувача додатково за-

значаються ідентифікаційні дані установи (повне найменування та код згідно з 
ЄДРПОУ, за якими здійснено її державну реєстрацію).

13. У разі коли згідно із законодавством необхідно засвідчити печаткою справ-
жність підпису на документах та відповідність копій документів оригіналам, а та-
кож для забезпечення цілісності електронних даних та ідентифікації установи 
як підписувача під час надання адміністративних та інших послуг в електронній 
формі, здійснення інформаційного обміну з іншими юридичними особами уста-
нова застосовує спеціально призначений для таких цілей електронний цифровий 
підпис (далі — електронна печатка).

У посиленому сертифікаті відкритого ключа, що використовується установою 
для електронної печатки, додатково зазначаються спеціальне призначення елек-
тронного цифрового підпису та сфера його застосування.».

7. Абзац перший пункту 14 викласти в такій редакції:
«14. Перелік працівників установи, яким надається право накладення електро-

нної печатки на електронних документах, визначається рішенням установи (її ке-
рівника).».

8. Друге речення абзацу першого пункту 15 виключити.
9. Пункти 16—18 викласти в такій редакції:
«16. Підставами для блокування та/або скасування посиленого сертифіката 

відкритого ключа підписувача є:
звільнення;
відсторонення від виконання повноважень;
смерть;
набрання законної сили рішенням суду про оголошення його померлим, ви-

знання його безвісно відсутнім, недієздатним, обмеження його цивільної діє-
здатності;

подання заяви про блокування та/або скасування сертифіката у зв’язку з під-
твердженням факту компрометації особистого ключа;

зміна даних, внесених до посиленого сертифіката відкритого ключа.
17. Підписувач для виконання своїх посадових обов’язків не може використо-

вувати одночасно кілька чинних посилених сертифікатів одного відкритого ключа.
18. Підписувач і працівник установи, якому надано право накладення електро-

нної печатки на електронних документах, несуть відповідальність за зберігання 
особистих ключів, паролів та кодів доступу до них.».
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає представника відповідача Луганської 
міської ради, останнє відоме місце розташування: 
м. Луганськ, вул. Коцюбинського,14, в судове засі-
дання по цивільній справі № 409/2854/16-ц за позо-
вом Овчиннікова Петра Володимировича до Луган-
ської міської ради, третя особа — приватний нотарі-
ус Старобільського районного нотаріального округу 
Луганської області про встановлення факту прожи-
вання однією сім’єю та визнання права власності на 
спадкове майно в порядку спадкування за законом, 
що відбудеться 28.02.2017 року на 15 год. (резервна 
дата 07.03.2017 р. на 15 год.) за адресою: 92200, смт 
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Із опублікуванням цього оголошення відповідач 
вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Суддя Полєно В. С.

Чугуївський міський суд Харківської облас-
ті викликає в судове засідання Мохаммада Хуссі-
на, 20 липня 1976 року народження, зареєстрова-
ного за адресою: м. Чугуїв Харківської області, вул. 
Горна, буд. 15, як відповідача по цивільній справі  
№ 636/4644/16-ц за позовом Акімової Валентини Ми-
колаївни до Мохаммада Хуссіна про визнання таким, 
що втратив право користування житловим примі-
щенням — будинком, що знаходиться за адресою:  
м. Чугуїв Харківської області, вул. Горна (колишня 
Куйбишева), буд. № 15, призначене на 01 березня 
2017 року о 08.30 год.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Чугуїв-
ського міського суду в залі судових засідань № 2 за 
адресою: 63503, м. Чугуїв, пл. Соборна, 2 Харківської 
області.

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

Суддя З. І. Гуменний

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської об-
ласті викликає в судове засідання як відповідачів 
Сергєєва Валентина Віталійовича та Жигалкіну Таї-
сію Єгорівну по цивільній справі за позовом Дудако-
вої Інни Андріївни до Сергєєва Валентина Віталійови-
ча, Жигалкіної Таїсії Єгорівни, третя особа без само-
стійних вимог на стороні відповідачів: приватний но-
таріус Київського міського нотаріального округу Діо-
нісьєва А. Е. про визнання договорів недійсними. За-
сідання відбудеться 30 березня 2017 року об 11 год. 
00 хв. в приміщенні Золотоніського міськрайонно-
го суду за адресою: Черкаська обл., м. Золотоноша, 
вул. Шевченка, 76, каб. 407. Ваша явка обов’язкова. 
В разі неявки справа буде розглядатися без участі 
відповідачів по наявних у матеріалах справи доказах.

Суддя М. Ю. Степченко

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що 22.02.2017 року о 14.30 год. в приміщенні Ві-
нницького міського суду Вінницької області за адресою: 
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань 
№ 10 відбудеться судове засідання в кримінальному про-
вадженні № 42016020420000056 за обвинуваченням Ко-
гутенка Сергія Павловича у вчиненні злочинів, передба-
чених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Когу-
тенко Сергій Павлович, 12.11.1970 р.н., який зареєстро-
ваний та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, 
пр. Перемоги, 55а, кв. 56.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі немож-
ливості з’явитися до суду, просимо повідомити про при-
чини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючого судді Ковальчук Л. В., суддів Іванченка Я. М., 
Федчишина С. А.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області викликає обвинуваченого Стоцького 

Олексія Аркадійовича, 25.06.1977 р.н., зареєстрованого та проживаючого за адресою: 
АР Крим, м. Севастополь, вул. Корчагіна, 30, кв. 124

в підготовче судове засідання, яке відбудеться 24.02.2017 р. о 09 год. 30 хв. та судо-
ві засідання, які відбудуться 02.03.2017 р. о 14 год. 00 хв.; 30.03.2017 р. о 09 год. 30 хв.

в залі судового засідання № 32, по вул. Грушевського, 17, що в м. Вінниці по кри-
мінальному провадженню по обвинуваченню Стоцького Олексія Аркадійовича у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

Явка обвинуваченого Стоцького Олексія Аркадійовича в зазначене судове засідання 
є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до суду, просимо повідомити про причи-
ни неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого Старинщук О. В.,  
судді Іванченка Я. М., судді Романюк Л. Ф.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області викликає обвинуваченого Копанцева Ми-

хайла Володимировича, 04.02.1974 р.н., зареєстрованого та проживаючого за адресою: 
АР Крим, м. Євпаторія, в/ч А4519

в підготовче судове засідання, яке відбудеться 24.02.2017 р. о 10 год. 00 хв. та судо-
ві засідання, які відбудуться 03.03.2017 р. о 14 год. 00 хв.; 22.03.2017 р. о 10 год. 00 хв.

в залі судового засідання № 32, по вул. Грушевського, 17, що в м. Вінниці по кримі-
нальному провадженню по обвинуваченню Копанцева Михайла Володимировича у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

Явка обвинуваченого Копанцева Михайла Володимировича в зазначене судове засі-
дання є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до суду, просимо повідомити про 
причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого Старинщук О. В.,  
судді Курбатової І. Л., судді Іванченка Я. М.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області викликає обвинуваченого Марасанова 

Юрія Володимировича, 19.04.1980 р.н., зареєстрованого та проживаючого за адресою: 
АР Крим, м. Євпаторія, вул. 5 Авіагородок, 30

в підготовче судове засідання, яке відбудеться 23.02.2017 р. об 11 год. 30 хв. та су-
дові засідання, які відбудуться 03.03.2017 р. о 09 год. 30 хв.; 22.03.2017 р. о 09 год. 30 
хв., 31.03.2017 р. о 09 год. 30 хв.

в залі судового засідання № 32, по вул. Грушевського, 17, що в м. Вінниці по кримі-
нальному провадженню по обвинуваченню Марасанова Юрія Володимировича у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

Явка обвинуваченого Марасанова Юрія Володимировича в зазначене судове засі-
дання є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до суду, просимо повідомити про 
причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого Старинщук О. В., суд-
ді Луценко Л. В., судді Романюк Л. Ф.

Селидівський міський суд Донецької області повідомляє, що кримінальне провадження  
№ 42015050000000361 від 21.07.2015 року у відношенні Дузенка Олександра Вікторовича, який об-
винувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, призначено до судового 
розгляду на 22.02.2017 р. о 09 годині 30 хвилин.

Селидівський міський суд Донецької області здійснює виклик до суду, який розташовано за адре-
сою: м. Селидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-24) Дузенка Олександра Вікторовича, останнє ві-
доме місце проживання якого: м. Донецьк, Донецька область, вул. Генерала Антонова, 5/104, який 
обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, для участі у судово-
му засіданні по кримінальному провадженню № 42015050000000361, яке відбудеться 22.02.2017 р. 
о 09 годині 30 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації обвинувачений вва-
жається належним чином ознайомлений з її змістом.

У разі неприбуття Дузенка О.В. до суду за викликом без поважних причин, на нього може бути на-
кладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мі-
німальної заробітної плати, або застосовано привід, або здійснено спеціальне судове провадження.

Суд роз’яснює, що поважними причинами, через які особа може не з’явитися на виклик згідно 
ст. 138 КПК України є: 1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмежен-
ня 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 про-
живання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хвороба або пе-
ребування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливос-
ті 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 обста-
вини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Дузенку О. В. обов’язково необхідно заздалегідь повідомити про неможливість з’явитись до суду.
Суддя Л. В. Пирогова

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька 
область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) розглядає кримінальне проваджен-
ня за обвинуваченням Кожемяки Романа Івановича, Гури Сергія Олексі-
йовича, Черних Світлани Сергіївни, Арестова Юрія Вікторовича, Мельника 
Романа Володимировича, Виноградова Владислава Вікторовича за озна-
ками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачені по справі: Кожемяка Роман Іванович (останнє відоме су-
ду місце проживання за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Бари-
кадна, буд. 7, кв. 1), Гура Сергій Олексійович (останнє відоме суду місце 
проживання за адресою: Донецька обл., м. Вуглегірськ, вул. Харківська, 
буд. 29), Черних Світлана Сергіївна (останнє відоме суду місце прожи-
вання за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Айвазовського, буд. 
16), Арестов Юрій Вікторович (останнє відоме суду місце проживання за 
адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Чубаря, буд. 166), Мельник Ро-
ман Володимирович (останнє відоме суду місце проживання за адресою: 
Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Комуністична, буд. 51, кв. 4) та Вино-
градов Владислав Вікторович (останнє відоме суду місце проживання за 
адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Леніна, буд. 213) викликають-
ся 22 лютого 2017 року на 09 годину 30 хвилин до Артемівського міськ-
районного суду Донецької області для проведення підготовчого судового 
засідання по вказаному кримінальному провадженню.

У випадку неприбуття обвинувачені зобов’язані повідомити суд про 
причину неявки. Поважні причини неприбуття на виклик суду передба-
чені ст. 138 КПК України, а наслідки такого неприбуття за викликом суду 
– ст. ст. 139, 323 КПК України. Головуючий суддя Конопленко О. С., судді 
Полтавець Н. З., Хомченко Л .І.

Офіційне повідомлення ПрАТ «Датагруп»
З 01.03.2017  року  ПрАТ «Датагруп» змінює тарифи (та-

рифні плани) на додаткову послугу телефонного зв’язку 
«ДатаМоб» та впроваджує тарифи (тарифні плани) на до-
даткову послугу телефонного зв’язку «ДатаМоб-891». 
Детальну інформацію про нові тарифи та умови їх застосування 
розміщено на сайті http://www.datagroup.ua/ru/uslugi/telephony.  
Отримати додаткову інформацію можна також за номером те-
лефону контакт-центру 0800211000. 

ПОВІСТКА про виклик
Підозрюваній Фільчак Наталії Василівні, 11.05.1957 р.н., за-

реєстрованій за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. 
Бульварна, буд. № 62, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК 
України необхідно з’явитися 21.02.2017 р. о 10 год. 00 хв. до 
старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Харківській області 
капітана юстиції Соколка Д. Ю. (м. Харків, вул. Мироносицька, 
2) для відкриття та ознайомлення з матеріалами кримінального 
провадження № 22014220000000166.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

ТОВ «ІТ-Контракт»
Номер лота: №№ Q3923078526b3923-Q3923078526b3932
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

10 березня 2017 р.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону по кожному лоту  
вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/9527-223

ТОВ «Е - Тендер»
Номер лота: №№Q3948426326b3933-Q3948426326b3935
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

10 березня 2017 р.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону по кожному лоту  
вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/9545-225

ТОВ «ІТ-Контракт»
Номер лота: №Q3923078526b3754
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитним договором.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

10 березня 2017 р.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону по кожному лоту  
вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/9529-222

ТБ «Українська Агропромислова»
Номер лота: № Q3639195726b3936
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

10 березня 2017 р.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону по кожному лоту  
вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/9547-226

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в судове засідан-
ня як відповідача Волохіна Бориса Володимировича (останнє відоме 
місце проживання відповідача: м. Київ, вул. Стальського, 28-А, кв. 57) 
по цивільній справі за позовом Приватного акціонерного товариства 
«Страхова компанія «Провідна» до Волохіна Бориса Володимирови-
ча про відшкодування матеріальної шкоди в порядку регресу, яке від-
будеться 21 березня 2017 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Дніпров-
ського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, 
каб. 108 (суддя Астахова P. O.).

У разі неявки відповідача Волохіна Б. В. справа буде розглянута у 
його відсутність.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований 
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34, викликає як відповідача Дайнека Ігоря Михайловича 
в судове засідання по цивільній справі № 426/851/17-ц за позо-
вом Дайнеко Олени Геннадіївни до Дайнека Ігоря Михайлови-
ча про стягнення аліментів, що відбудеться 20 лютого 2017 року  
о 14.15 год.

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

Суддя О. М. Попова

В провадженні Ренійського районного суду Одеської області знаходить-
ся цивільна справа № 510/341/16-ц за позовом Кара Олександра Миколайо-
вича до Бахута Владислава Віталійовича, Кара Еліни Романівни про визна-
ння права власності.

Судове засідання по справі призначено на 21.02.2017 р. о 08 годині 00 
хвилин у Ренійському районному суді за адресою: Одеська область, м. Рені, 
вул. Соборна, 122, суддя Дудник В. І., тел. (04840) 42129.

Суд викликає як відповідачів Бахута Владислава Віталійовича, Кара Елі-
ну Романівну, остання відома адреса: Одеська обл., м. Рені, вул. Тиха, 16/1.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідачів Бахута Владисла-
ва Віталійовича, Кара Еліни Романівни, справа буде розглянута без їх участі.

Біловодський районний суд Луганської області викликає на 
20.02.2017 року о 8 годині 00 хвилин відповідачку по справі за 
позовом Шурнюка Андрія Олексійовича до Шурнюк Тетяни Юрі-
ївни про розірвання шлюбу.

Шурнюк Тетяна Юріївна, 16.07.1985 р.н., останнє відоме зареє-
строване місце проживання (перебування) — Луганська область,  
м. Ровеньки, вул. Московська, 27 «а».

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Комсо-
мольська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут 
Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ 
«Кредитні ініціативи» до Лук’яненка Едуарда Гавриловича про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі Лук’яненко Едуард Гаврилович, зареєстрований за 
адресою: м. Єнакієве, вул. Первомайська, буд. 12, кв. 16, викликається до 
суду на 20.02.2017 р. на 09.50 год. за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, 
каб. 212, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. П. Харченко

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання відповідача Даниловського Генна-
дія Олексійовича (Луганська обл., м. Лутугине, вул. Пушкіна,  
б. 133, кв. 7) по цивільній справі №409/1622/16-ц (провадження 
№2/409/73/17) за позовом ТОВ «Кредитні ініціативи» про стяг-
нення кредитної заборгованості.

Судове засідання відбудеться 23.02.2017 р. (резервна дата 
02.03.2017 р.) о 10.00 годині в залі суду за адресою: Луганська 
область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Лисичанський міський суд Луганської області повідомляє, 
що 08 липня 2016 року Лисичанським міським судом Лу-
ганської області винесено заочне рішення у цивільній справі  
№ 415/2861/16-ц за позовом Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Кредитні ініціативи» до Корнацького Сергія Васильо-
вича про стягнення заборгованості, яким позовні вимоги Това-
риства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» бу-
ли задоволені.

Суддя Л. Б. Чернобривко

Шевченківський районний суд м. Чернівців викликає Путілі-
на Віктора Володимировича, 14.08.1982 р.н., зареєстрованого:  
м. Сніжне Донецької області, вул. Комарова, буд. № 28, як об-
винувачуваного в кримінальному провадженні за ст. 258-3 КК 
України.

Судове засідання відбудеться 27.02.2017 р. о 10.00 год. за 
адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4, кабінет № 19.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах ма-
сової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, 
обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її 
змістом.

Суддя В. Г. Смотрицький

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Дячен-
ка Миколу Миколайовича як відповідача в судове засідання по цивільній справі  
№ 426/16555/16-ц за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до Дяченка Миколи Миколайо-
вича про стягнення заборгованості, що відбудеться 21 лютого 2017 року о 12-30 год. У 
разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без Вашої участі на 
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя А. С. Река

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Кри-
ничну Віру Миколаївну як відповідача в судове засідання по цивільній справі  
№ 426/16563/16-ц за позовом Криничного Володимира Олександровича до Криничної Ві-
ри Миколаївни про розірвання шлюбу, яке відбудеться 21 лютого 2017 року о 09-00 год.

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

Суддя А. С. Река

Краматорський міський суд Донецької об-
ласті (84000, м. Краматорськ, вул. Маяков-
ського, 21) 21 лютого 2017 року о 9-00 годи-
ні розглядає кримінальну справу за обвину-
ваченням Цвєлого Павла Володимировича за  
ст. 258-3 ч. 1 КК України. Явка обвинуваченого 
в судове засідання є обов’язковою. 

Суддя Демидова В. К.
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оголошення

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 19.05.2017 року 
о 10.30 год. розглядає цивільну справу за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до Аза-
рова Євгена Семеновича про стягнення заборгованості 
за кредитним договором. Відповідач, місце проживання 
якого невідомо, викликається для участі у розгляді спра-
ви по суті.

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

Суддя Літовка В. В.

У Подільському районному суді м. Києва 20 квіт-
ня 2017 року об 11 год. 30 хв. під головуванням суд-
ді Богінкевич C.M. буде розглядатись цивільна спра-
ва за позовом Бухалова Костянтина Володимирови-
ча до Єгорової Олени Анатоліївни, треті особи Буха-
лов Володимир Валентинович, Крамар Галина Іванів-
на, про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування жилим приміщенням.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у су-
дове засідання обов’язкова.

Долинський районний суд Івано-Франківської області 
повідомляє, що 24 лютого 2017 року о 09.00 год. у примі-
щенні суду за адресою: м. Долина, вул. Обліски, 115 Івано-
Франківської області, відбудеться розгляд цивільної справи  
№ 343/30/17 за позовною заявою ПАТ «Кредобанк» до Вус 
Нелі Володимирівни про стягнення заборгованості.

У судове засідання викликають відповідачку, останнє ві-
доме місце проживання: м. Долина, вул. С.Бандери, 3/62 Іва-
но-Франківської області.

Явка в судове засідання відповідачки обов’язкова.
Про причини неявки вона зобов’язана повідомити суд. У 

разі неявки відповідачки в судове засідання без поважних 
причин справу буде розглянуто за наявними в ній доказа-
ми без її участі.

Суддя Тураш В. А.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської 
області (суддя Бондаренко В.М.) викликає як відповіда-
чку Брущенко Ганну Олександрівну, останнє місце реєстра-
ції якої: м. Донецьк, вул. Комінтерну, буд. 50, останнє місце 
проживання якої: м. Донецьк, вул. Революційна, буд. 35, по 
цивільній справі № 185/202/17 за позовом Товариства з об-
меженою відповідальністю «Фінансова компанія «Позика» 
до Брущенко Ганни Олександрівни про звернення стягнення.

Судове засідання призначене на 13 березня 2017 року о 
09.00 год. за адресою: 51400, Дніпропетровська область,  
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 310.

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

Апеляційний суд Львівської області викликає в судове за-
сідання Сульженка Миколу Сергійовича для участі у розгля-
ді цивільної справи за апеляційною скаргою Публічного акці-
онерного товариства «Ідея Банк» на рішення Личаківського 
районного суду м. Львова від 27 жовтня 2016 року в справі 
за позовом Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» 
до Сульженка Миколи Сергійовича, Михальської Надії Васи-
лівни про звернення стягнення на предмет застави.

Судове засідання відбудеться 15 березня 2017 року об 11 
год. 15 хв. у приміщенні Апеляційного суду Львівської облас-
ті за адресою: 79008, м. Львів, площа Соборна, 7.

Дане оголошення вважати належним повідомленням.
Суддя Савуляк Р. В.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Гончаро-
ва Ігоря Миколайовича, як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/16721/16-ц за позо-
вом ПАТ «Альфа-Банк» до Гончарова Ігоря Микола-
йовича про стягнення заборгованості, що відбудеть-
ся 06 березня 2017 року о 09.00 год.

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

Суддя А.С. Река

Орджонікідзевський районний суд м.Запоріжжя 
викликає у судове засідання, яке відбудеться 14 бе-
резня 2017 року о 10.00 годині в приміщенні Орджо-
нікідзевського районного суду м.Запоріжжя за адре-
сою: м. Запоріжжя, вул.Перемоги, 51, Пєтухова Ле-
оніда Івановича (останнє відоме місце реєстрації - 
Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. 40 років Радян-
ської України, буд. 80, кімн.127) як відповідача по ци-
вільній справі № 335/10846/16-ц за позовом ПАТ КБ 
«ПриватБанк» до Пєтухова Леоніда Івановича про 
стягнення заборгованості.

Суддя Рибалко Н.І.

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає як відповідача Бургело Ан-
дрія Михайловича в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/17264/16-ц за позовом Бургело Олени Вікторівни до 
Бургело Андрія Михайловича, третя особа: Управління Дер-
жавної міграційної служби України у Луганській області про 
надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за межі Украї-
ни та в’їзд та виїзд в зону АТО без згоди та супроводу батька, 
що відбудеться 28 лютого 2017 року о 09.15 год.

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

Суддя О.М. Попова

В провадженні Харківського районного суду Харківської 
області знаходиться цивільна справа № 635/8374/16-ц за 
позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний 
банк «ПриватБанк» до Сєрікова Сергія Сергійовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Сєріков Сергій Сергійович, останнє відоме зареєстроване 
місце проживання якого: с. Мала Рогань,  Харківського райо-
ну, Харківської області, вул. Західна, 2В, кв. 22, викликаєть-
ся як відповідач в судове засідання на 27 лютого 2017 року 
об 11.00 год. в приміщенні Харківського районного суду Хар-
ківської області (Харківська область, Харківський район, сел. 
Покотилівка, вул. Сковороди, б. 18, каб. № 10).

Суддя А.Ю. Полєхін

Балтський районний суд Одеської області викли-
кає в судове засідання як відповідачку Мельник Єв-
генію Михайлівну для розгляду цивільної справи за 
позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Мельник Євге-
нії Михайлівни про стягнення заборгованості. Судове 
засідання відбудеться 22 лютого 2017 року о 08.30 
год. в приміщенні Балтського районного суду Одесь-
кої області за адресою: м. Балта, вул. Кузнечна (Тка-
ченко), 56, Одеської області.

Суддя Т.П. Тітова

Господарський суд Черкаської області викликає як від-
повідачів Василевського Павла Юрійовича, останнє відо-
ме місце проживання: м. Житомир, п-д Івана Богуна, 2, кв. 
28; Ричагова Андрія Олександровича, останнє відоме міс-
це проживання: м. Житомир, вул. Радонова, 25 у справі  
№ 04/01/5026/1089/2011, у якій призначені до розгляду за-
яви Приватного підприємства «Під ключ» про стягнення з 
Василевського П.Ю. 252928,78 грн. та про стягнення з Ри-
чагова А.О. 2177253,11 грн. Судове засідання, відбудеться 
о 09 год. 15 хв. 28 лютого 2017 року за адресою: м. Черка-
си, бул. Шевченка, 307, к. 317. Відповідачам мати паспорт, 
докази погашення вимог ПП «Під ключ». У разі неявки у су-
дове засідання справу буде розглянуто за відсутності від-
повідачів за наявними матеріалами.

Херсонський міський суд Херсонської області по-
відомляє, що 24.02.2017 р. о 08.30 год. в приміщенні 
суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 
каб. № 410, відбудеться слухання цивільної справи за 
позовом Гвоздецької Олени Анатоліївни до Сірочен-
ка Володимира Михайловича про розірвання шлюбу.

Просимо відповідача Сіроченка Володимира Ми-
хайловича з’явитися до суду на вказані дату і час. У 
випадку неявки відповідача справа буде розглянута у 
його відсутність.

Суддя О.Й. Ігнатенко

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпро-
петровської області знаходиться цивільна справа № 185/136/17 
за позовом Публічного акціонерного товариства «Ідея банк» до 
Гасенка Івана Миколайовича про звернення стягнення на пред-
мет застави.

Відповідач Гасенко Іван Миколайович викликається у судове 
засідання на 13.15 год. 21 березня 2017 року у приміщенні суду 
за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дні-
провська, буд. 135, кабінет № 409. Суддя Перекопський М.М. Ре-
зервна дата 27 березня 2017 року о 10 год. 15 хв.

Після опублікування оголошення в пресі відповідач вважаєть-
ся повідомленим про дату час та місце розгляду справи. У разі 
неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя М.М. Перекопський

Деражнянський районний суд Хмельницької об-
ласті повідомляє Ветвіцкого Володимира Леонідови-
ча про те, що 22 лютого 2017 року о 16 годині 30 хви-
лин у приміщенні суду по вул. Миру, 43 в м. Дераж-
ня Хмельницької області буде розглядатися справа 
за позовом Ветвіцкої Валентини Леонідівни до Вет-
віцкого Володимира Леонідовича про визнання част-
ки у спадковому майні. В разі неявки відповідача на 
вказану дату розгляд справи буде проведено за йо-
го відсутності.

Суддя О.С. Дворнін

Гадяцький районний суд Полтавської області викли-
кає Рудь В’ячеслава Вікторовича (остання відома адреса: 
с. Морозівка, Баришівський район, Київської області), як 
відповідача по цивільній справі за позовом Зубенко Анас-
тасії Олександрівни до Рудь В’ячеслава Вікторовича, третя 
особа: Управління Державної міграційної служби України у 
Полтавській області про втрату права на проживання. Су-
дове засідання відбудеться 24 лютого 2017 року о 09 год. 
00 хв. в приміщенні суду за адресою: вул. Лесі Українки, 6, 
м. Гадяч, Полтавської області. В разі неявки відповідача в 
судове засідання та неповідомлення про причини неявки, 
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Киричок С.А.

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідачку Блувштейн Ірину Юріївну у судо-
ве засідання для розгляду цивільної справи за позовом 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні іні-
ціативи» до Блувштейн Ірини Юріївни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, яке відбудеться 
22 лютого 2017 року о 09 год. 00 хв. (резервна дата судо-
вого засідання 24 лютого 2017 року 09 год. 00 хв.) в при-
міщенні Новопсковського 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 Р.Р. Потапенко

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

Товарна біржа «Київська 
агропромислова біржа» повідомляє, 
що 09 та 10 березня 2017 року відбудеться загаль-
ний аукціон з продажу необробленої деревини Київ-
ського обласного та по м. Києву УЛМГ Держлісагент-
ства  України (ресурс ІІ кварталу 2017 року), а саме:

Сесія по сосні та ялині, а також техсировині для 
ВТП, балансах, будлісу, дров’яній деревині, рудсиро-
вині  хвойних порід відбудеться 09 березня о 10.00 
годині.

Сесія по дубу та інших листяних породах дереви-
ни, техсировині для ВТП (т/л, м/л), рудсировині (т/л, 
м/л), балансах (т/л, м/л), фанерному кряжу (т/л, м/л), 
будлісу (т/л, м/л), дров’яній деревині (т/л, м/л) відбу-
деться 10 березня о 10.00 годині.

Торги проводяться в приміщенні біржі (м. Київ, 
вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 5, 
приміщення 6Б, 5-й поверх, торговий зал товарної 
біржі «Київська агропромислова біржа»). 

 Суб‘єкти підприємницької діяльності та фізич-
ні особи, що бажають взяти участь в аукціоні, пода-
ють за адресою 01004 м. Київ, вул. Велика Василь-
ківська (Червоноармійська), 5, приміщення 6Б, 5 по-
верх  (тел. 044 230 95 49)  такі документи:

1. Заяву на участь в аукціонних торгах.
2. Належним чином засвідчені копії Свідоцтва про 

державну реєстрацію підприємства або Виписки з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фі-
зичних осіб-підприємців (юридичної особи або фі-
зичної особи – підприємця) та установчих докумен-
тів (статуту).

3. Копії довідки про взяття на облік платника подат-
ків, довідки з Державного комітету статистики України 
та свідоцтва про реєстрацію платника податку на до-
дану вартість (свідоцтва про сплату єдиного податку).

4. Довідка за підписом керівника суб’єкта госпо-
дарювання щодо обсягів фактично переробленої не-
обробленої деревини за попередній квартал.

5. Довіреність уповноваженим особам покупця з 
повноваженнями на участь в аукціоні та на підписан-
ня договорів купівлі-продажу.

6. Документ (копія платіжного доручення), що під-
тверджує перерахування гарантійного внеску у розмі-
рі 5 відсотків від вартості заявлених на купівлю лотів.

Документацію з проведення аукціонних торгів та 
перелік деревини, що виставляється на аукціонні 
торги, можна одержати за адресою: м. Київ, вул. Ве-
лика Васильківська (Червоноармійська), 5, корп. 6Б, 
5 поверх (e-mail: office@agrostock.kiev.ua), а також з 
офіційного веб-сайту біржі www.visnik.kiev.ua . 

Прийом  заявок на загальний аукціон авершується  
06 березня 2017 року о 15.00 годині.

Аукціонний Комітет з організації та проведення 
аукціонних торгів з продажу необробленої деревини.

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає відповідача Сидорову Олену Володимирівну 
(останнє відоме суду місце проживання: с. Лецьки, Переяслав-
Хмельницький район, Київська область) в судове засідання по 
цивільній справі за позовом органу опіки та піклування Переяс-
лав-Хмельницької міської ради Київської області до Сидорової 
Олени Володимирівни, третя особа: Київський обласний центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей «Переяслав» про по-
збавлення батьківських прав та стягнення аліментів на утриман-
ня дітей. Судове засідання відбудеться 01 березня 2017 року о 13 
год. 15 хв. в приміщенні Переяслав-Хмельницького міськрайон-
ного суду Київської області за адресою: Київська область, м. Пе-
реяслав-Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького, 65.

У разі неявки відповідача в судове засідання справу буде роз-
глянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Я. І. Керекеза

Чаплинський районний суд Херсонської області викликає 
до суду по цивільній справі за позовом публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «Приват Банк» до Шахо-
вої Наталі Геннадіївни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором відповідачку Шахову Наталю Геннадіївну 
на 08 годину 00 хвилин 09 березня 2017 року.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Чаплинського 
районного суду, що розташований по вул. Космонавтів, 23 в 
смт Чаплинка Херсонської області.

У разі неявки відповідачки в судове засідання справа буде 
розглянута за її відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя А. Д. Кузьменко

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідача Ко-
віна Дениса Володимировича (91015, м. Луганськ, 
кв. Ольховський, б.14, кв.65) по цивільній справі 
№409/36/17-ц (провадження №2/409/220/17) за по-
зовом ТОВ «Кредитні ініціативи» про стягнення кре-
дитної заборгованості.

Судове засідання відбудеться 23.02.2017 р. (ре-
зервна дата 02.03.2017 р.) о 9-00 годині в залі су-
ду за адресою: Луганська область, смт Білокураки-
не, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О.Г.

Київський районний суд м. Полтави викликає Аксьонову 
Людмилу Олександрівну (останнє відоме місце проживання:  
м. Запоріжжя, вул. Петровського, будинок №172) як відповіда-
ча в судове засідання по цивільній  справі  №552/7382/16-ц за 
позовом Коромислова Сергія Володимировича до Аксьонової 
Людмили Олександрівни про стягнення аліментів на утримання 
неповнолітньої дитини та позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 13 березня 2017 року о 10 
год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Полтава, пров. Хо-
рольського, 6, каб. 29. Явка до суду є обов’язковою.

В разі неявки справу буде розглянуто за Вашої відсутності.
Відповідачі та треті особи зобов’язані повідомити суд про 

причини неявки в судове засідання.
Суддя Н. Л. Яковенко

Краматорський міський суд Донецької облас-
ті (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 
31.05.2017 року о 16-00 год. розглядає цивільну 
справу за позовом ТОВ «Ключове рішення» до Мо-
розова Олександра Вікторовича про виселення. Від-
повідач, місце проживання якого невідомо, виклика-
ється для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази У випадку неприбуття, від-
повідач повинен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута за його відсутнос-
ті. 

Суддя Літовка В.В.

Комунарський районний суд м. Запоріжжя викликає у су-
дове засідання відповідача Григоренко Людмилу Анатоліїв-
ну, яка зареєстрована за адресою: 69118, м. Запоріжжя, вул. 
Автозаводська, буд. 12, кв. 41, у зв’язку з розглядом цивіль-
ної справи №333/6196/16-ц (2/333/407/17) за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до Григо-
ренко Людмили Анатоліївни про стягнення заборгованості за 
кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 09.03.2017 р. о 09-00 год. 
в залі приміщення суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ма-
линовського, б. 7, каб. 33. У разі неявки відповідача у судо-
ве засідання, справу буде розглянуто за наявними у ній до-
казами.

Суддя Л. О. Варнавська

23.02.2017 року о 10 год. 00 хв., в Козятинському 
міськрайсуді (вул. Грушевського, 64, м. Козятин, Він-
ницька область), відбудеться розгляд справи за по-
зовом Бутова В.В. до Бутової Е.Ю. про позбавлення 
батьківських прав. Суд викликає як відповідача Буто-
ву Елеонору Юріївну (місце реєстрації та проживан-
ня не відоме).

З опублікуванням оголошення про виклик, відпо-
відач вважається повідомленим про час і місце роз-
гляду справи, і у випадку його неявки справа може 
бути розглянута у його відсутності.

Головуючий суддя Воронюк В.А.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Влад 
Марину Василівну (02.11.1983 р. н., зареєстровану за адре-
сою: вул. Калмикова, буд. № 19, кв. 47, м. Арциз Одеської 
області), як відповідач по цивільній справі №492/1436/16-ц 
за позовом Бороган Олени Михайлівни, Влад Василя Васи-
льовича до Влад Марини Василівни. Розгляд справи призна-
чено на 28.03.2017 р. о 13-00 годині у залі №2 Арцизького 
районного суду Одеської області за адресою: вул. Соборна, 
буд. №29, м. Арциз Одеської області, суддя Крутова О. М.,  
тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідача у судове засідання, або непові-
домлення про причину її неявки, справа буде розглянута у її 
відсутність за наявними у справі матеріалами.

Бородянський районний суд Київської області по 
цивільній справі № 360/2300/16-ц за позовом Фро-
лової Юлії Вікторівни до Фролова Сергія Олексан-
дровича про розірвання шлюбу та стягнення алімен-
тів, викликає до суду (адреса: Київська область, смт 
Бородянка, вул. Центральна, 315) Фролова Сергія 
Олександровича, який проживав за останньою відо-
мою суду адресою: вул. 2-ї П’ятирічки, 1-б, кв. 187, 
м. Харків, як відповідача на 28 лютого 2017 року о 10 
годині 00 хвилин.

У разі неявки справа буде розглянута за вашої від-
сутності.

Суддя Міланіч А. М.

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає Солодкова Віталія Володимировича, який прожи-
ває за адресою: вул. Горького, б. 112, с. Кам’яне, Антра-
цитівський р-н Луганської області, як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі № 2/431/192/17р. за 
позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» про стягнення забор-
гованості, яке відбудеться 1 березня 2017 року о 08 год. 
55 хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська область,  
м. Старобільськ, вул. Миру, 38.

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

Суддя В. Ю. Колядов

Лисичанський міський суд Луганської облас-
ті повідомляє, що 30 січня 2017 року було винесе-
но заочне рішення по справі № 415/2795/16-ц, н.п. 
2/415/46/17 за позовом Губаревої Світлани Олексан-
дрівни до Алчевської міської ради Луганської облас-
ті, ПАТ КБ «Приват Банк», AT «Ощадбанк», ПАТ «Укр-
соцбанк», ПАТ «Укрсиббанк» про визнання пра-
ва власності на спадкове майно за заповітом, тре-
ті особи: Реєстраційна служба Алчевського місько-
го управління юстиції, Алчевське «Бюро технічної ін-
вентаризації».   Позовні вимоги задоволено.

Суддя Л. Б. Чернобривко

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Наумкіну 
Юлію Петрівну, як відповідачку в судове засідання 
по цивільній справі № 426/5959/16-ц за позовом ТОВ 
«Кредитні ініціативи» до Наумкіної Юлії Петрівни про 
стягнення заборгованості, що відбудеться 28 лютого 
2017 року о 09.40 год.

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

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

Сєвєродонецький міський суд Луганської обл. повідомляє про те, що по цивільних справах за позовами ПАТ КБ «Приватбанк»:
06.11.2015 Кузьмина Алла Василівна (останнє відоме місце реєстрації: 94016, Луганська обл., м. Стаханов, вул. Мананкова, 

буд.43, кв. 1, справа № 428/7495/15-ц, суддя Олійник В. М.);
25.01.2016 Денщіков Сергій Юрійович (останнє відоме місце реєстрації: 94000, Луганська обл., м. Стаханов, вул. Перемоги, буд. 

9, кв. 15, справа № 428/9076/15-ц, суддя Луганський В. І.);
10.02.2016 Попов Олександр Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 94095, Луганська область, м. Алмазна, вул. Тереш-

кової, буд. 8, кв. 18, справа № 428/9062/15-ц, суддя Олійник В. М.);
10.02.2016 Мансуров Ринат Рашидович (останнє відоме місце реєстрації: 94007, Луганська обл., м. Стаханов, пров. Маріуполь-

ський, буд. 1, справа № 428/9289/15-ц, суддя Олійник В. М.);
10.02.2016 Железняк Костянтин Анатолійович (останнє відоме місце реєстрації: 94016, Луганська обл., м. Стаханов, вул. Макеро-

ва, буд. 6, кв. 60, справа № 428/9340/15-ц, суддя Олійник В. М.);
02.03.2016 Чеснокова Маріанна Валеріївна (останнє відоме місце реєстрації: 94010, Луганська обл., м. Стаханов, 395-ї Шахтар-

ської дивізії, буд. 32, кв. 2, справа № 428/9067/15-ц, суддя Олійник В. М.);
10.03.2016 Крапчетова Людмила Іванівна (останнє відоме місце реєстрації: 94016, Луганська обл., м. Стаханов, вул. Фестивальна, 

буд. 53, кв. З, справа № 428/7958/15-ц, суддя Луганський В. І.);
12.03.2016 Станов Олег Анатолійович (останнє відоме місце реєстрації: 94000, Луганська обл., м. Стаханов, вул . 60 років Жовтня, 

буд. 6, кв. 10, справа № 428/10786/15, суддя Олійник В. М.);
06.05.2016 Зоріна Світлана Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 94094, Луганська обл., Стахановська міськрада, м. Ір-

міно, вул. Шевцової, буд.8, кв.13, справа № 428/2415/16-ц, суддя Баронін Д.Б.);
06.05.2016 Косатих Ірина Андріївна (останнє відоме місце реєстрації: 94005, Луганська обл., м. Стаханов, вул. Дзержинського, 

буд. 24, кв. 9, справа № 428/2389/16ц, суддя Баронін Д. Б.);
06.05.2016 Трубічин Василь Іванович (останнє відоме місце реєстрації: 94005, Луганська обл., Стахановський р-н, м. Ірміно, вул. 

Л. Чайкіної, буд. 15, кв. 7, справа № 428/2180/16-ц, суддя Баронін Д. Б.);
06.05.2016 Зінченко Вікторія Вікторівна (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., м. Стаханов, вул. Зелена, буд. 4-б, спра-

ва № 428/2186/16-ц, суддя Баронін Д. Б.);
29.06.2016 Фірсов Максим Леонідович (останнє відоме місце реєстрації: 94002, Луганська обл., м. Стаханов, вул. Б. Хмельниць-

кого, буд. 25, кв. 64, справа № 428/4186/16-ц, суддя Баронін Д. Б.);
29.06.2016 Шаманов Сергій Анатолійович (останнє відоме місце реєстрації: 94001, Луганська обл., м. Стаханов, пров. Прогресив-

ний, буд. 7, кв. 1, справа № 428/4006/16-ц, суддя Баронін Д. Б.);
29.06.2016 Ульянов Володимир Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 94000, Луганська обл., м. Стаханов, вул. Богдана 

Хмельницького, буд. 70, кв. 7, справа № 428/4167/16-ц, суддя Баронін Д. Б.);
29.06.2016 Демченко Маргарита Іванівна (останнє відоме місце реєстрації: 94007, Луганська область, м. Стаханов, вул. Грибоєдо-

ва, буд. 2/1, справа № 428/4164/16-ц, суддя Баронін Д. Б.);
29.06.2016 Васильченко Ігор Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 94005, Луганська обл., м. Стаханов, вул. Олімпійська, 

буд. 11, кв.25, справа № 428/3692/16-ц, суддя Баронін Д. Б.);
19.08.2016 Колосов Юрій Олексійович (останнє відоме місце реєстрації: 94000, Луганська обл., м. Стаханов, вул. 50 років Жовтня 

буд. 3, кв. 47, справа № 428/4861/15-ц, суддя Олійник В. М.);
25.08.2016 Новікова Тетяна Леонідівна (останнє відоме місце реєстрації: 94000, Луганська обл., м. Стаханов, вул. 60 років Жов-

тня, буд. 8, кв. 34, справа № 428/4429/16-ц, суддя Баронін Д. Б.);
25.08.2016 Тараторін Михайло Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 94000, Луганська обл., м. Стаханов, вул. Войко-

ва, буд. 4, кв. 12, справа № 428/4435/16-ц, суддя Баронін Д. Б.)
25.08.2016 Бєлокобилєнко Любов Леонідівна (останнє відоме місце реєстрації: 94092, Луганська обл., м. Ірміно, вул. Армійська, 

буд. 19, кв. 3, справа № 428/4436/16-ц, суддя Баронін Д. Б.);
25.08.2016 Присяжний Григорій Васильович (останнє відоме місце реєстрації: 94091, Луганська обл., Стахановський р-н, м. Ірмі-

но, вул. Ульянівська, буд. 35, кв. 1, справа № 428/4433/16ц, суддя Баронін Д. Б.);
25.08.2016 Бикова Наталія Вікторівна (останнє відоме місце реєстрації: 94013, Луганська обл., м. Стаханов, вул. Хрунічева буд. 27, 

кв. 24, справа № 428/4738/16-ц, суддя Баронін Д. Б.);
14.09.2016 Ништик Лариса Іванівна (останнє відоме місце реєстрації: 94016, Луганська область,, м. Стаханов, вул. Н. Курченко, 

буд. 23, кв. 55, справа № 428/3367/16-ц, суддя Луганський В. І.);
27.09.2016 Гончар Володимир Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 94013, Луганська обл., м. Стаханов, вул. Нікітіна, 

буд. 5, справа № 428/8064/16-ц, суддя Баронін Д. Б.)
27.09.2016 Давиденко Ольга Сергіївна (останнє відоме місце реєстрації: 94002, Луганська обл., м. Стаханов, вул. Богдана Хмель-

ницького, буд. 25, кв. 30, справа № 428/8067/16-ц, суддя Баронін Д. Б.);
07.10.2016 Харламова Марина Вячеславівна (останнє відоме місце реєстрації: 94005, Луганська обл., м. Стаханов, вул. Олімпій-

ська, буд. 3, кв. 26, справа № 428/9288/16-ц, суддя Баронін Д. Б.);
07.10.2016 Петровський Леонід Анатолійович (останнє відоме місце реєстрації: 94000, Луганська обл., м. Стаханов, вул. 50 років 

Жовтня, буд. 8, кв.18, справа № 428/9286/16-ц, суддя Баронін Д. Б.);
07.10.2016 Кириченко Лариса Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 94013, Луганська обл., м. Кадіївка (Стаханов), вул. 

Космічна, буд. 8, кв. 15, справа № 428/9280/16-ц, суддя Баронін Д. Б.);
07.10.2016 Чубукаєв Георгій Рузалінович (останнє відоме місце реєстрації: 94013, Луганська обл., м. Стаханов, вул. Кошового, 

буд. 24-б, кв. 19, справа № 428/9287/16-ц, суддя Баронін Д. Б.);
07.10.2016 Варламов Вячеслав Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 94002, Луганська обл., м. Стаханов, вул. Бурбе-

ло, буд. 5, кв. 20, справа № 428/9278/16-ц, суддя Баронін Д. Б.) про стягнення заборгованості судом були ухвалені заочні рішення, 
позовні вимоги задоволені повністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачам по справах, що заочне рішення може бути переглянуто Сєвєродонецьким міським судом 
Луганської обл., шляхом подання відповідачем заяви про перегляд заочного рішення до цього суду протягом десяти днів з дня опу-
блікування цього оголошення.

Глухівський міськрайонний суд Сумської області 
викликає Пустовойтова Івана Олексійовича в судо-
ве засідання на 22 лютого 2017 року на 09 годину 
30 хвилин як відповідача по цивільній справі за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Пустовойтова Івана 
Олексійовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Глу-
хівського міськрайонного суду за адресою: Сум-
ська область, м. Глухів, вул. Києво-Московська, 30,  
суддя Сапон О. В.

У разі неявки відповідача в судове засідання спра-
ва буде розглядатися без його участі.

Корольовський районний суд м. Житомира ви-

кликає Кулікова Данила Олександровича на розгляд 

справи за позовом Луцького Богдана Миколайови-

ча до Кулікова Данила Олександровича, третя особа: 

Кулікова Ольга Володимирівна, про визнання бать-

ківства на 23 лютого 2017 р. об 11 год. 00 хв. за адре-

сою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, каб. 327.

Суддя Р. А. Галасюк

Старобільський районний суд Луганської області викликає у 
судові засідання з розгляду цивільних справ за позовом КС «Аг-
ро-Кредит» про стягнення боргу як відповідачів:

Данилову Світлану Іванівну, яка мешкає за адресою: 92740, 
Луганська область, Старобільський район, с. Чмирівка, вул. 
Шкільна, буд. 87;

Данилова Олексія Миколайовича, який мешкає за адресою: 
92740, Луганська область, Старобільський район, с. Чмирівка, 
вул. Шкільна, буд. 87.

Розгляд справ відбудеться 02 березня 2017 року о 08 годині 
55 хв. в приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Ста-
робільськ, вул. Миру, 38.

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

Суддя В. Ю. Колядов

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по справі  
№ 409/2885/16-ц за позовом ПАТ «Правекс Банк» до Херсон-
цева Андрія Олександровича про стягнення заборгованості 
за договором кредиту.

Судове засідання відбудеться 24.02.2017 року о 13:00 год. 
(резервна дата на 13.03.2017 року о 13:00 год.) в залі суду 
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шев-
ченка, 2.

Викликається відповідач Херсонцев Андрій Олександро-
вич, адреса: Луганська область, м. Луганськ, вул. Україн-
ська, буд. 34.

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

Суддя Полєно B. C.

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання відповідача по справі за 
позовом ТОВ «Порше Мобіліті» про стягнення забор-
гованості, яке відбудеться 27.02.2017 року о 08.00:

Гнілицький Микола Володимирович, 13.02.1981 
р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживан-
ня (перебування): Луганська обл., м. Червонопарти-
занськ. Адреса суду: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Комсомольська, 30. У разі неявки спра-
ву буде розглянуто без Вашої участі на підставі Гла-
ви 8 ЦПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

Бородянський районний суд Київської області 
по цивільній справі за позовом першого заступни-
ка прокурора Київської області в інтересах держа-
ви, уповноваженими органами якої є: Кабінет Міні-
стрів України, Державне підприємство «Клавдіївське 
лісове господарство» до Київської обласної держав-
ної адміністрації, Бородянської районної державної 
адміністрації, Здебської Анастасії Владиславівни, та 
інших, треті особи на стороні відповідачів — Руден-
ко Надія Сергіївна, та інших про визнання недійсни-
ми розпоряджень голів Київської обласної держав-
ної адміністрації та Бородянської районної державної 
адміністрації, визнання недійсними державних актів, 
скасування рішень про державну реєстрацію прав 
та обтяжень на земельні ділянки та витребування з 
незаконного володіння земельних ділянок, викли-
кає до суду за адресою: Київська область, смт Боро-
дянка, вул. Центральна, 315, Гусєву Марину Вікторів-
ну, яка проживала за останньою відомою адресою: 
вул. Оборонна, 140, кв. 3, м. Луганськ; Ліньова Во-
лодимира Миколайовича, який проживав за остан-
ньою відомою адресою: вул. Акумуляторна, 25, кв. 9, 
м. Луганськ, як відповідачів на 22 лютого 2017 року 
на 14 годину 45 хвилин.

У разі неявки справа буде розглянута за Вашої від-
сутності.

Суддя Д. С. Унятицький

Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Дні-
пропетровської області викликає Компанієць Віктора Во-
лодимировича, як відповідача до зали суду на слухан-
ня цивільної справи № 211/64/17-ц за позовом фізичної 
особи-підприємця Сташевського Володимира Болесла-
вовича до Компанієць Віктора Володимировича про стяг-
нення заборгованості з орендної плати, яке відбудеться 
01 березня 2017 року о 09-00 годині, в приміщенні До-
вгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропе-
тровської області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леоні-
да Бородича, 3, каб. № 6.

У разі неявки справа буде розглянута у Вашу відсут-
ність, з постановленням заочного рішення.

Суддя Д. М. Ніколенко

В провадженні Приморського районного суду м. 
Одеси знаходиться цивільна справа № 522/20721/16ц 
за позовною заявою Публічного акціонерного това-
риства «АКЦЕНТ-БАНК» до Чухляк Юрія Станіславо-
вича про стягнення заборгованості.

Приморський районний суд м. Одеси викликає як 
відповідача Чухляк Юрія Станіславовича, у судове 
засідання, яке відбудеться 23.02.2017 року о 12 год. 
45 хв. у приміщенні Приморського районного суду м. 
Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33 (зал 
судових засідань № 208).

Приморський районний суд м. Одеси пропонує 
Чухляк Юрію Станіславовичу подати пояснення, за-
перечення та усі наявні докази по справі особисто 
або через представника.

У разі вашої неявки у судове засідання, справа мо-
же бути розглянута у вашу відсутність.

Суддя А. Ю. Бойчук

Кролевецький районний суд Сумської області відповідно 
до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає Жабко Ілону Миколаївну, 
03 серпня 1988 року народження, уродженку села Рогинці 
Роменського району Сумської області, останнє відоме місце 
реєстрації: Сумська область, м. Кролевець, вул. Гончарівська 
(Чапаєва), буд. 1А як відповідачку по справі № 579/155/17-ц, 
№ 2/579/129/17 за позовом Жабка Вячеслава Григоровича 
до Жабко Ілони Миколаївни про визначення місця прожи-
вання дитини з батьком, третя особа: Служба у справах ді-
тей Кролевецької районної державної адміністрації Сумської 
області.

Справа призначена до розгляду на 10 квітня 2017 року о 
10 годині 00 хвилин у приміщенні Кролевецького районно-
го суду Сумської області за адресою: м. Кролевець, Сумської 
області, вул. Франка, 13.

Суд пропонує Жабко І. М. подати письмові пояснення та 
всі наявні докази по справі. У випадку неявки відповідачки в 
судове засідання це оголошення вважається належним по-
відомленням, і справа буде розглянута за відсутності Жаб-
ко І. М.

Суддя О. В. Моргун

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми 
знаходиться цивільна справа № 591/6618/16-ц, про-
вадження № 2/591/685/17 за позовом Оліхненко Ва-
лентини Михайлівни до Жукова Андрія Євгеновича 
про відшкодування матеріальної та моральної шко-
ди, спричиненої дорожньо-транспортною пригодою.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до 
ч. 9 ст. 74 ЦПК України, викликає до суду Жукова Ан-
дрія Євгеновича, останнє відоме місце проживання: 
м. Суми, вул. Л. Українки, буд. 4/1, кв. 5, як відпові-
дача по справі на 07 березня 2017 року о 09.00 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні За-
річного районного суду м. Суми, що розташоване 
за адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13, зал 2 (каб.  
№ 302), 3-й поверх, головуючий суддя Шелєхова Г. В.

В разі неявки відповідача в дане судове засідання, 
справа буде розглянута в його відсутність.

В провадженні Василівського районного суду За-
порізької області перебуває цивільна справа за позо-
вом ПАТ «Альфа Банк» до Колпакової Ксенії Олексі-
ївни про стягнення заборгованості.

Василівський районний суд Запорізької області 
викликає Колпакову Ксенію Олексіївну в судове засі-
дання 28 лютого 2017 року о 08.30 год. для розгляду 
цивільної справи за позовом ПАТ «Альфа Банк» до 
Колпакової Ксенії Олексіївни про стягнення забор-
гованості, яке відбудеться за адресою Василівсько-
го районного суду Запорізької області. Відповідач-
ці пропонується надати свої заперечення та докази 
на їх підтвердження. У випадку неявки відповідачки 
в судове засідання та неповідомлення суду про при-
чини неявки позов буде розглянутий за її відсутністю 
за наявними в матеріалах справи доказами.

Суддя С. П. Пушкарьова

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМ-
ПАНІЯ «ЗДОРОВО» (03680, м. Київ, вул. Казимира Малеви-
ча, б. 86-Н, код ЄДРПОУ 33637321) повідомляє про визнан-
ня втраченими бланків договорів ОСЦПВВНТЗ: АІ/2017280 – 
1 шт., АЕ/6281052 – 1 шт., АЕ/1875119 – 1 шт., АЕ/1875122 – 
1 шт., АЕ/1875123 – 1 шт.,, АЕ/1875124 – 1 шт.,  АЕ/6281053 
– 1 шт., АЕ/6281054 – 1 шт., АЕ/6281055 – 1 шт., АЕ/6281056 
– 1 шт., АІ/1997459 – 1 шт., АІ/1997460 – 1 шт.,, АІ/997465 – 
1 шт.,  АІ/1997475 – 1 шт., АІ/1997657 – 1 шт., АІ/2027199 – 
1 шт., АІ/2027200 – 1 шт., АІ/2027372 – 1 шт., АІ/2027373 – 1 
шт., АІ/2027378 – 1 шт., АІ/2027379 – 1 шт.,, АІ/2027382 – 1 
шт.,  АЕ/6147175 – 1 шт., АЕ/6147185 – 1 шт., АЕ/6147190 – 
1 шт., АЕ/6281385 – 1 шт., АЕ/6281395 – 1 шт., АС/6687967 – 
1 шт.,, АС/6687968 – 1 шт.,  АЕ/6281732 – 1 шт., АЕ/6281733 
– 1 шт., АЕ/6281735 – 1 шт., AE/6281740 – 1 шт., AE/6281867 
– 1 шт., AE/6281868 – 1 шт., AE/6281869 – 1 шт., AE/6281870 
– 1 шт., AE/6737827 – 1 шт., AE/6737828 – 1 шт., AE/6737830 
– 1 шт., AE/6737833 – 1 шт., AE/6737834 – 1 шт., AE/6737768 
– 1 шт., AE/6737769 – 1 шт., AE/6737772 – 1 шт., AE/6737773 
– 1 шт., AE/6737775 – 1 шт., AE/6737776 – 1 шт., AE/6737777 
– 1 шт., AE/6737779 – 1 шт., AE/6737780 – 1 шт., AE/6737781 
– 1 шт., AE/6737782 – 1 шт., AE/6737785 – 1 шт., AE/7045630 
– 1 шт., AE/7045632 – 1 шт., AE/7045634 – 1 шт., AK/0939946 
– 1 шт., AE/7450849 – 1 шт., AE/8387654 – 1 шт., AE/8405255 
– 1 шт., AI/2027396 – 1 шт., AI/2027397 – 1 шт., AI/2027398 – 
1 шт., AI/2027399 – 1 шт., AI/2027400 – 1 шт., AC/9216511 – 
1 шт., AE/5709911 – 1 шт., AE/7504120 – 1 шт., AE/7504948 – 
1 шт., AE/7504949 – 1 шт., AE/8761966 – 1 шт., AE/9750112 – 
1 шт., AK/1260976 – 1 шт., AK/1874476 – 1 шт., AE/9952876 – 
1 шт., AE/9952880 – 1 шт., AK/0836922 -1 шт., AK/0836923 – 
1 шт., AK/0836924 – 1 шт., AK/0836925 – 1 шт., AK/0836928 – 
1 шт., AK/0836929 – 1 шт., AK/0838572 – 1 шт., AK/0838573 – 
1 шт., AK/0855666 -1 шт., AK/0855667 – 1 шт., AK/0855668 – 
1 шт., AK/0855669 - 1 шт., AK/0855670 – 1 шт., AK/0855671 – 
1 шт., AK/0855672. 

Голова Правління ПрАТ «СК «ЗДОРОВО»  
Р. А. Дунаєвський

Біловодський районний суд Луганської обл.  викликає як 
відповідачів у судові засідання для розгляду цивільних справ 
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності:

на 27.02.2017 року
08.00 - Ратнікова Любов Петрівна
на 10.03.2017 року
08.00 - Кубяк Ірина Борисівна

Суддя Булгакова Г. М.
на 22.03.2017 року
15.00 - Касєєв Віталій Миколайович
15.30 - Каюдін Максим Вікторович
14.30 - Новохатська Тамара Олександрівна
16.00 - Фесенко Дмитро Володимирович
16.30 - Янчук Артем Юрійович

Суддя Соболєв Є. О.

Міловський районний суд Луганської обл.  викликає як 
відповідачів у судові засідання для розгляду цивільних справ 
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності:

на 21.02.2017 р.
13.00 - Ніколаєнко Павло Іванович (резервна дата 

28.02.2017 о 09.15)
13.20 - Барсегян Сатік Саргісівна (резервна дата 

28.02.2017 о 09.40)
13.40 - Галіуллін Михайло Михайлович (резервна дата 

28.02.2017 о 10.00)
14.00 - Юрченко Олександр Миколайович (резервна да-

та 28.02.2017 о 10.15)
14.15 - Сохін Микола Анатолійович (резервна дата 

28.02.2017 о 10.45)
14.20 - Гусейнов Ібрагім Елмар огли (резервна дата 

28.02.2017 о 10.30)

У разі, якщо відповідачі не з’являться на вказані судові за-
сідання, їх буде відкладено судом на вказані резервні дати.

Суддя Чехов С. І.
У разі неявки відповідачів  у призначений час або непо-

відомлення про причини неявки справу буде розглянуто за 
їх  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.                                                                       

Печерський районний суд м. Києва викликає 
обвинуваченого Садовниченка Ігоря Олеговича, 
01.10.1983 р.н. (останнє відоме місце проживання: 
м. Харків, вул. Метробудівників, 5, кв. 104) у вчинен-
ні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365 КК 
України (в редакції Закону №3207-VІ від 07.04.2011) 
в судове засідання, яке відбудеться 21 лютого 2017 
року о 17 год. 00 хв. Явка до суду обов’язкова. При 
собі необхідно мати паспорт або документ, який по-
свідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Печерського районного суду м. Киє-
ва за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-а, зал №3, 
каб. 17, під головуванням судді Шапутько С. В.

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

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області по-

відомляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушев-
ського, 17, у залі судових засідань №40, 22 лютого 
2017 року о 15.30 год. відбудеться підготовче судо-
ве засідання у кримінальному провадженні за обви-
нуваченням Ковальчука Андрія Сергійовича, 28 квіт-
ня 1978 року народження, у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвину-
вачення: обвинувачений Ковальчук Андрій Сергійо-
вич та захисник Таранов Микола Миколайович.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі немож-
ливості з’явитися до суду, просимо повідомити про 
причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі голову-
ючого судді Каленяка Р. А., суддів Іванченка Я. М., 
Короля О. П.

В провадженні судді Бердянського міськрайонно-
го суду Черткової Н. I. знаходяться цивільні справи за 
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності: №310/8136/16-ц до Макарчук Віри Єрофіївни; 
310/8263/16-ц до Мікуліна Олександра Сергійовича.

Розгляд справ призначено на 28.02.2017 року о 
13.30, 14.00 годині в приміщенні Бердянського місь-
крайонного суду за адресою: м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, 64, каб. 502 Запорізької області, суддя 
Черткова Н. І., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідачів Макарчук Віру Єро-
фіївну на 13.30 годину; Мікуліна Олександра Сергі-
йовича на 14.00 годину.

У разі неявки відповідачів, справи будуть розгля-
нуті за наявними в них матеріалами.

Біловодський районний суд Луганської області 
викликає як відповідачів Ровенківську міську раду 
та ПАТ «Державний ощадний Банк», для участі в ци-
вільній справі за позовом Прусова Володимира Дми-
тровича до Ровеньківської міської ради, ПАТ «Дер-
жавний ощадний Банк», 3-тя особа — Друга одесь-
ка державна нотаріальна контора, 3-тя особа: Голо-
вне територіальне управління юстиції у Луганській 
області, про встановлення факту прийняття спадщи-
ни та визнання права власності на спадкове майно, 
яке відбудеться 13 березня 2017 року о 15.00 годи-
ні в приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сто-
рін вони вважаються повідомленими про час та міс-
це слухання справи. У разі неявки суд розглядати-
ме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя В. А. Карягіна
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 18 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0  -5 0  +5 Черкаська 0  -5 0  +5
Житомирська 0  -5 0  +5 Кіровоградська 0  -5 0  +5
Чернігівська 0  -5 0  +5 Полтавська 0  -5 0  +5
Сумська 0  -5 0  +5 Дніпропетровська 0  -5 0  +5
Закарпатська 0  -5 +3  +8 Одеська 0  -5 +3  +8
Рівненська 0  -5 0  +5 Миколаївська 0  -5 +1  +6
Львівська 0  -5 +3  +8 Херсонська 0  -5 +2  +7
Івано-Франківська 0  -5 +3  +8 Запорізька -1  -6 +1  +6
Волинська 0  -5 +1  +6 Харківська -3  -8 0  +5
Хмельницька 0  -5 0  +5 Донецька -4  -9 0  +5
Чернівецька 0  -5 0  +5 Луганська -4  -9 0  +5
Тернопільська 0  -5 0  +5 Крим 0  -5 +3  +8
Вінницька 0  -5 0  +5 Київ 0  -2 +1  +3
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ГОМикола ШОТ,  

«Урядовий кур’єр»

Тернопільщина прийма-
ла учасників Всеукра-

їнського іконописного пле-
неру «Вікно у Небо. За-
рваниця-2017». Цей про-
ект заслужений художник 
України Микола Шевчук 
втілив уже вдруге. Ниніш-
ньої  зими до Марійського 
духовного центру приїха-
ли 12 художників. 

Цьогоріч  вибір написан-
ня святих на образах за-
лежав від замовлень свя-
щеннослужителів Марій-
ського духовного центру. 
Тож художник Володимир 
Шерстій працював над 
іконою Св. Юрія Змієбор-
ця, Андрій Гульовський — 
над образом Благовіщен-
ня, а Володимир Купець-
кий — Пресвятої Родини.

Микола Шевчук писав 
копію чудотворної ікони 
Божої Матері Зарваниць-
кої, а також образ Спа-
са Нерукотворного. Воло-
димир Захарчук уже роз-
писав кілька храмів різ-
них традиційних конфе-
сій на Волині, Закарпат-
ті, Тернопіллі та в Криму. 
На пленері він творив об-
раз архістратига Михаїла.   

Серед численного чоло-
вічого гурту іконописців 
була і Марічка Тимчук-
Шевчук. Вона, як і торік, 
взялася за написання ко-

пії чудотворної ікони Ма-
тері Божої Теребовлян-
ської. Такий самий образ 
молода художниця ство-
рила торік — він став по-
дарунком Ватикану.

Нинішній проект осо-
бливий тим, що деякі ху-
дожники свій творчий по-
тенціал застосовували в 
написанні портретних об-
разів. Незабаром  125-річ-
чя із дня народження  
Верховного архієписко-
па УГКЦ, мученика Укра-
їнської Христової церк-
ви Блаженнішого Йосифа 
Сліпого. Над його портре-
том працювали Михайло 
Дирбавка і Михайло Кузів. 

Творчий задум народ-
ного художника України 
Богдана Ткачика вилив-
ся у композицію, що скла-
далася з портретів Йоси-
фа Сліпого та   митропо-
лита Андрея Шептиць-
кого праведного. Митець 
Петро Демкович звернув-
ся до образу ще одного ви-
датного церковного та гро-
мадського діяча — свя-
щенномученика Никити 
Будки, уродженця Терно-
пільщини. 

Під час  завершення 
мистецького проекту від-
бувся чин освячення об-
разів. Загалом їх тринад-
цять. Усі власні роботи 

пленеристи подарували 
Тернопільсько-Зборів-
ській єпархії УГКЦ. 

Уже стає традицією 
писати на такому пленері  
й іконки-обереги для бій-
ців, які нині захищають 
Україну. Образки Спа-
сителя, Богородиці, ян-
голів-охоронців худож-
ники створювали за роз-
міром військового квит-
ка. Капелани Тернопіль-
сько-Зборівської єпар-
хії відвезуть ці іконки на 
Вербну неділю чи на Ве-
ликдень у каплички на 
передову.

Цього року в християн-
ській святині у Зарваниці 
зберуться ще й скульпто-
ри. Для них це буде водно-
час і Всеукраїнська духо-
вна проща, і творча праця. 
Бо йдеться про створення 
садово-паркових скуль-
птур на сакральну тема-
тику для Марійського ду-
ховного центру. 

Микола Шевчук ініці-
ює проведення тут сим-
позіуму з питань тере-
бовлянського пісковику. 
Саме з такого  матеріалу 
пан Микола створив 2014 
року в Теребовлі пер-
ший в Україні пам’ятник 
Небесній Сотні. У цьому 
райцентрі через рік з ка-
меню-пісковику завдяки 
йому з’явилася й скуль-
птурна композиція бор-
цям за волю України. 

Народний художник України Богдан Ткачик творить  
образ митрополита Андрея Шептицького праведного

Ікони під небом Зарваниці
САКРАЛЬНЕ. На Всеукраїнському пленері творили образи  
і духовні обереги для атовців

Перші дві пари: 
«Гірко!»

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ВЕСІЛЛЯ. У межах пілотного проекту Міністерства юстиції 
України «Шлюб за добу», до якого недавно долучилися Суми, на 
весільний рушник стали перші дві пари. Урочистості відбулися в 
концертній залі обласної філармонії під звуки величного органа  
з використанням елементів старовинного весільного обряду. 
Молодята владислав Павленко та ірина Саско, Євген Єгоров 
та вікторія Мотречко кажуть, що задоволені експрес-новинкою. 
Для першої пари це особливо важливо, бо іра — громадянка іс-
панії, тож усі весільні клопоти вдалося закінчити доволі швидко. 
З неповторною подією молодих привітали квітами та пода-
рунками голова Сумської ОДА Микола Клочко, Сумський 
міський голова Олександр Лисенко, начальник Головного те-
риторіального управління юстиції у Сумській області іри-
на Свистун, численні гості — учасники урочистого обряду. 

У Харкові лікують  
без пігулок

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

МЕДИЦИНА. Незвичайний реабілітаційний центр «Еспіна», 
який спеціалізується на реабілітації пацієнтів із захворюваннями 
серцево-судинної і нервової систем, порушеннями опорно-рухово-
го апарату, нещодавно відкрився у Харкові. А його унікальність 
полягає в тому, що тут лікуватимуть без ліків. У центрі застосову-
ють переважно немедикаментозні методи лікування (кардіоерго-
терапія, кінезітерапія, лікувальна м’язова фасциальна релаксація, 
мануальна терапія, лікувальний масаж, ЛФК, фізіопроцедури, під-
водне витяжіння та багато іншого.

У центрі акцентували на тому, що дедалі більшого розвитку як  
самостійний  напрям отримує так звана ресторативна медицина, 
спрямована на відновлення функціональних резервів людини, по-
ліпшення її здоров’я і якості життя шляхом застосування переваж-
но немедикаментозних методів лікування. Нині на державному 
рівні з активним залученням громадських організацій розробля-
ють нову концепцію, покликану сприяти цьому напряму медицини.

фОТОфАКТ

ФЕЄРІЯ СПОРТУ. Сьогодні в турецькому Ерзурумі завершу-
ються змагання  Хііі зимового Європейського юнацького олімпій-
ського  фестивалю, участь у якому беруть і 25 молодих  україн-
ських спортсменів. Наша команда представлена у біатлоні, гір-
ськолижному спорті, лижних перегонах, сноубордингу, стрибках 
на лижах з трампліна, фігурному катанні та шорт-треку.

А першу нагороду для України на престижному юнацькому фо-
румі виборола біатлоністка Христина Дмитренко, яка  підтвердила 
свій високий статус чемпіонки Юнацьких Олімпійських ігор-2016. 
У спринті вона фінішувала другою, припустившись одного прома-
ху на другому вогневому рубежі й пропустивши вперед лише бі-
атлоністку з Франції. Срібний почин Христини Дмитренко підтри-
мали фігуристка Анастасія Гожва і сноубордист Гліб Мостовенко. 
«Дуже рада, що увійшла до трійки призерів. Однак своїм прока-

том вкрай незадоволена. Зробила помилки в тих елементах, які 
добре виконувала на тренуваннях, відпрацьовувала їх. Загалом, 
звісно,  рада медалі, та є ще над чим працювати», — зазначила 
п’ятнадцятирічна українська фігуристка. Про високу конкуренцію 
і вдосконалення майстерності сказав і срібний призер фестивалю 
зі сноубордкросу Гліб Мостовенко. Та, хоч медалі у них ще не най-
вищої проби, це не заважає радіти і робити селфі на тлі казково-
го високогір’я. 

Європейський юнацький олімпійський фестиваль — найпре-
стижніші змагання Старого континенту серед спортсменів віком 
14—18 років з 48-ми країн, що входять до асоціації Європейських 
олімпійських комітетів. Фестивалі проходять раз на два роки. існу-
ють літній та зимовий фестивалі, які на відміну від Олімпійських 
ігор проводяться протягом одного календарного року. 
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