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10
ТЕМНИЙ БІК ІНТЕРНЕТУ 

Департамент кіберполіції
застерігає: у соцмережах
діють небезпечні групи, 
в яких підлітків доводять 
до самогубства 

ЦИФРА ДНЯ

У парламенті нагадали 
про кримських політв’язнів

СВОЇХ НЕ КИДАЄМО. Ми не повинні забувати про окупований
Крим та долю українців, які залишилися під окупацією, наголосив
Голова Верховної Ради  Андрій Парубій, відкриваючи пленарне за-
сідання у четвер. Так він відгукнувся на  міжкультурний  зaхід
«День Криму у Верховній Рaді Укрaїни», який за підтримки упов-
новаженого Президента України у справах кримськотатарського
народу Мустафи Джемілєва провели у стінах вітчизняного зако-
нодавчого органу  для демонстрaції ситуaції тa інформувaння ук-
рaїнського політикуму про фaктичний стaн дотримaння прaв
людини нa окуповaній території.

Найпомітнішими експозиціями  стали  фотовиставка «Боротьба
крізь роки», виставка кримськотатарського декоративно-ужитко-
вого мистецтва та фотовиставка портретів сучасних кримських
політв’язнів. Після анексії Криму російські спецслужби організува-
ли переслідування кримських татар і проукраїнських активістів, які
виступали проти захоплення півострова.  Забути про них держава
не має права. Як ніхто не має права торгувати Україною. «Ми ви-
зволимо Крим, тому що Крим — це Україна», — наголосив Голова
Верховної Ради. 

ЦИТАТА ДНЯ

СТЕПАН ПОЛТОРАК:
«Ми зможемо

захистити
Україну і виконати

всі завдання, 
які стоять перед

Збройними
силами». 

Міністр оборони про налаштованість на реформи 
у війську, попри постійну напругу на сході країни
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ДИПЛОМАТІЯ

З першими березневими днями 
у Києві настане справжня
«Французька весна» — фестиваль,
який подарує українцям багато
приємних моментів 

Україна вабить
абітурієнтів з-за кордону

ЯК УДОМА. Іноземні студенти вивчають хімію й фізику
українською, співають наших пісень і запевняють: 
тут безпечно!
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4500
військовослужбовців уже підписали

цього року контракти
зі Збройними силами України

Дихайте через раз
НЕПОДОБСТВО. Повітря столиці та інших міст країни небезпечне для здоров’я

Олег ЛИСТОПАД,
«Урядовий кур’єр»

«Що горить і кого сварити?»
— такими були два го-

ловні запитання киян уранці 17
січня 2017 року. Всі озиралися у
пошуках джерела диму й смороду.
Астматики понаднормово хапали-

ся за інгалятори. Державна служ-
ба з надзвичайних ситуацій опе-
ративно провела ревізію й
авторитетно заявила: впродовж
доби значних пожеж не було. ЗМІ
поширили інформацію, що причи-
на задухи — несприятливі погодні
умови, так звана інверсія. Це коли
приземне повітря холодніше за

верхні шари атмосфери, внаслідок
чого вертикальна циркуляція упо-
вільнюється і майже зупиняється.

Але погодна версія — це напів-
правда. Головна причина смогу,
який накрив столицю перед Во-
дохрещем, і таких самих жахли-
вих днів минулого літа —
забруднення повітря. Переважно

його спричиняють теплоелектро -
станції, котельні й автомобілі. А
погода лише притисла викиди до
землі, не дала їм, як зазвичай, роз-
порошитися, розсіятися. За дани-
ми Центральної геофізичної
лабораторії за 2016 рік, рівень за-
бруднення атмосферного повітря
в Києві оцінювали як високий. Це

засвідчили стаціонарні пости
спостережень за забрудненням
атмосферного повітря як у цен-
тральних районах міста, так і
ближче до околиць. Менший, ніж
високий, рівень забруднен-
ня був лише у трьох точках.
Одна з них — у, здавалося б,
курортному Гідропарку. 4

Студент із В’єтнаму Куок Кхань Чан вивчає хімію у Львівській політехніці  і дуже любить співати українських пісень —
на «Голосі країни» слухачі були вражені його виконанням
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документи

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова по-
відомляє, що Мальцеву Юрію Олексійовичу необхід-
но з’явитись як відповідачу 28.02.2017 року на 09.30 
год. в судове засідання по цивільній справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «ПриватБанк» до Мальцева Юрія Олексі-
йовича про стягнення боргу. В разі його неявки по 
справі може бути постановлено заочне рішення.

Суддя Глібко О. В., м. Харків, пр. Архітектора Альо-
шина, б. 7, каб. № 30.

ПОВІСТКА
про виклик

Підозрюваному Екозьянцу Пилипу Вартановичу, 
24.10.1964 р.н., зареєстрованому за адресою: Харків-
ська область, Чугуївський район, с. Зарожне, вул. Шкіль-
на, буд. № 17, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК 
України необхідно з’явитися 27.02.2017 о 16 год. 00 хв. 
до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управлін-
ня СБ України в Харківській області підполковника юс-
тиції Картельова Д. М. (м. Харків, вул. Мироносицька, 2, 
каб. № 10) для відкриття та ознайомлення з матеріалами 
кримінального провадження № 22015220000000136 від 
01.04.2015 у порядку ст. 290 КПК України.

Врадіївський районний суд Миколаївської області 
повідомляє, що Мурзак Василь Іванович, 27.04.1965 
року народження, викликається в судове засідання 
як відповідач по цивільній справі №474/3/17, про-
вадження №2/474/43/17 за позовом Бережанської 
Людмили Миколаївни до Мурзака Василя Івановича 
про визнання особи такою, що втратила право на ко-
ристування жилим приміщенням.

Розгляд цивільної справи відбудеться о 14.00 год. 
28.02.2017 року за адресою: вул. Незалежності, 103, 
смт Врадіївка Миколаївської області.

Суддя Ф. Г. Сокол

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідачів — Джа-
фарова Бахтіяр Сафаралі огли та Джафарову Ков-
сар Азіз Кизи (91000, м. Луганськ, кв-л Мірний, б. 4, 
кв. 25) по цивільній справі №409/2/17-ц (проваджен-
ня №2/409/2/17) за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» 
про стягнення кредитної заборгованості.

Судове засідання відбудеться 24.02.2017 р. (ре-
зервна дата 28.02.2017 р.) о 09.30 годині в залі су-
ду за адресою: Луганська область, смт Білокураки-
не, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

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

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

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судо-
ве засідання відповідача по справі № 409/3018/16-ц за позовом ПАТ КБ 
«Правекс Банк» до Михальського Володимира Вікторовича про стяг-
нення заборгованості за договором кредиту.

Судове засідання відбудеться 28.02.2017 року о 16.00 год. (резервна 
дата на 13.03.2017 року о 16.00 год.) у залі суду за адресою: Луганська 
область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Михальський Володимир Вікторович, адре-
са: Луганська область, м. Лутугине, вул. Шевченка, буд. 7, кв. 64.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсут-
ності за наявними доказами.

Суддя Полєно B. C.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004,  
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 39 а) розглядає цивіль-
ну справу за позовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «Правекс-Банк» до Фролової Елліни Сейранівни, Фролова Во-
лодимира Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним 
договором №225RNCA141050001 від 15.04.2014 року.

Відповідач, Фролов Володимир Олександрович, викликається на 28 
лютого 2017 року на 09:00 годину до Добропільського міськрайонно-
го суду, кабінет №15, для участі у розгляді справи у відкритому судо-
вому засіданні.

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

Суддя Здоровиця О. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваному Антіпенському Максиму В’ячеславовичу, 15.06.1982 р.н., 

який зареєстрований за адресою: Донецька область, м Гірник, вул. 1-го 
Травня, буд. 39  на підставі  ст.ст. 133, 135, 136 КПК України, Вам необхід-
но з’явитися  27 лютого 2017 року в період часу з 09 год. 00 хв. по 18 год. 
00 хв. до каб. № 309 слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій об-
ласті, до слідчого в ОВС Фесенка Станіслава Сергійовича, за адресою: До-
нецька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, для озна-
йомлення з матеріалами кримінального провадження, а також вручення об-
винувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні № 22014050000000362, за ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
як підозрюваного.

Володарський районний суд Донецької облас-
ті (87000, смт Нікольське, пров. Ярослава Мудрого, 
3) розглядає цивільну справу за позовом: Публічне 
акціонерне товариства комерційний банк «Приват-
банк» до Костенко Ірини Віталіївни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Відповідачка по справі: Костенко Ірина Віталіївна, 
яка мешкає: Донецька область, Нікольський район, 
с. Македонівка, вул. Гагаріна, буд. 45, викликається 
на 28 лютого 2017 року о 10-30 год. до суду для учас-
ті у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття, від-
повідачка повинна повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Доценко С. І.

Попаснянський районний суд Луганської облас-
ті викликає обвинуваченого Пачковського Миколу 
Анатолійовича, 1966 року народження, зареєстрова-
ного за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. 
Миронівська, 6/11, щодо якого здійснювалося спе-
ціальне досудове розслідування, у судове засідан-
ня по кримінальному провадженню №423/381/17 по 
обвинуваченню Пачковського Миколи Анатолійови-
ча у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК 
України, яке відбудеться 2 березня 2017 року о 09 
год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.

У разі неявки обвинуваченого до суду, відповідно 
до ст. 323, п. 20-1 Розділу XI «Перехідні положення» 
КПК України за клопотанням прокурора суд може 
прийняти рішення про здійснення спеціального су-
дового провадження (за відсутності обвинувачених).

Суддя І. В. Лизенко

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської 
області перебуває кримінальне провадження стосовно Крав-
цової Вікторії Григорівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке здійснюється в 
порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачена Кравцова Вікторія Григорівна, зареєстро-
вана за адресою: Луганська область, місто Алчевськ, вул. 
Фрунзе, буд. 3.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський 
міський суд Луганської області викликає Кравцову Вікторію 
Григорівну в судовий розгляд 3 березня 2017 року о 09.00 
годині за адресою суду: Луганська область, м. Лисичанськ, 
вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегі-
єю суддів у складі: головуючої судді Старікової М. М., судді  
Березіна А. Г., судді Калмикової Ю. О.

Здолбунівський районний суд Рівненської облас-
ті викликає Парфенюка Сергія Ігоровича, як відпо-
відача в судове засідання по цивільній справі за по-
зовом першого заступника військового прокуро-
ра Львівського гарнізону в інтересах держави (орга-
ну уповноваженого на здійснення функцій у спірних 
відносинах) в особі: Міністерства оборони України, 
Національної академії сухопутних військ імені геть-
мана Петра Сагайдачного до Парфенюка Сергія Іго-
ровича про відшкодування витрат, пов’язаних з йо-
го утриманням у вищому навчальному закладі, яке 
відбудеться 01.03.2017 року о 10 год. 00 хв. в при-
міщенні суду (м. Здолбунів, Рівненської області, вул. 
Незалежності, 10).

У разі неявки відповідача у судове засідання, суд 
розглядатиме справу без його участі на підставі на-
явних доказів у справі, відповідно до ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя І. А. Чорний

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської облас-
ті перебуває кримінальне провадження № 415/7339/15-к, стосовно 
Галімуліна Володимира Юрійовича, 5 липня 1973 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3,  
ч. 1 ст. 263 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудо-
ве розслідування в порядку передбаченому, ст. 297-1 КПК України.

Обвинувачений Галімулін Володимир Юрійович, зареєстрований 
за адресою: Луганська область, місто Привілля, вул. Чапаєва, буд. 6.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський міський 
суд Луганської області викликає Галімуліна Володимира Юрійовича 
в судовий розгляд, який здійснюється в порядку спеціального судо-
вого провадження та відбудеться 3 березня 2017 року об 11.00 годи-
ні в залі судових засідань Лисичанського міського суду Луганської 
області за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Штей-
герська, 38.

Кримінальне провадження буде розглядатися колегією суддів 
у складі: головуючої судді Старікової М. М., судді Березіна А. Г.,  
судді Фастовця В. М.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської 
області перебуває кримінальне провадження № 415/3114/16-
к, стосовно Казацького Олександра Олександровича, 7 жов-
тня 1982 року народження, обвинуваченого у вчиненні зло-
чинів, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1  
ст. 437 КК України, яке здійснюється в порядку спеціального 
судового провадження.

Обвинувачений Казацький Олександр Олександрович, за-
реєстрований за адресою: Луганська область, місто Сороки-
не (Краснодон), вул. Баумана, буд. 29.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський 
міський суд Луганської області викликає Казацького Олек-
сандра Олександровича на судовий розгляд 3 березня о 
10.30 годині, яке відбудеться в залі судових засідань Лиси-
чанського міського суду Луганської області за адресою: Лу-
ганська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегією 
суддів у складі: головуючої Старікової М. М., судді Березіна 
А. Г., судді Калмикової Ю. О.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідачів — Ха-
щівську Анжеліку Юріївну та Хащівську Олену Іванів-
ну (91015, м. Луганськ, кв. Степовий, б.13, кв. 214) 
по цивільній справі №409/20/17-ц (провадження 
№2/409/12/17) за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» 
про стягнення кредитної заборгованості.

Судове засідання відбудеться 24.02.2017 р. (ре-
зервна дата 28.02.2017 р.) об 11-00 годині в залі су-
ду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, 
пл. Шевченка, 2.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача — Кри-
котнюка Валерія Валерійовича (91007, м. Луганськ, 
вул. Комунальна, б.82-Б, кв. 24) по цивільній спра-
ві №409/4/17-ц (провадження №2/409/4/17) за позо-
вом ПАТ КБ «Правекс-Банк» про стягнення кредит-
ної заборгованості.

Судове засідання відбудеться 24.02.2017 р. (ре-
зервна дата 28.02.2017 р.) о 10-00 годині в залі су-
ду за адресою: Луганська область, смт Білокураки-
не, пл. Шевченка, 2.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідачів — 
Тільного Олександра Івановича (92013, Луганська 
обл., Лутугинський район, с. Розкішне, пр. Миру,  
б. 6) та Тільну Юлію Вікторівну (91051, м. Луганськ, 
кв. Левченко, б. 8 а, кв. 60) по цивільній спра-
ві №409/2839/16-ц (провадження №2/409/158/17) 
за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» про стягнення 
кредитної заборгованості.

Судове засідання відбудеться 24.02.2017 р. (ре-
зервна дата 28.02.2017 р.) о 9-00 годині в залі суду 
за адресою: Луганська область,смт Білокуракине, пл. 
Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні спеціального 
досудового розслідування

Коваленко Андрій Анатолійович, 22.09.1962 р.н., зареєстрова-
ний: РФ, Ханти-Мансійський автономний округ — Югра, м. Нижнє-
вартовськ, вул. Леніна, буд. 19, кв. 36, фактично проживаючий: АР 
Крим, м. Сімферополь, вул. Беспалова, 39, кв. 40, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України, вам необхідно з’явитися 
27.02.2017р. о 14 год. 00 хв. до ст. слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одесь-
кій області Васильченко В.В. за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 
43, каб. № 14, р.т. (048)7792505, для ознайомлення з матеріала-
ми спеціального досудового розслідування №22016160000000036 
від 27.01.2016 за ч. 1 ст. 14, п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 14, ч. 2 
ст. 258 КК України.

Верхньорогачицький районний суд Херсонської області викликає в судове засі-
дання Момот Ірину Вікторівну, як відповідачку по цивільній справі № 651/19/17 за 
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Момот Ірини Вікторівни про стягнення заборгова-
ності на 01.03.2017 року об 11.00 годині.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Верхньорогачицького ра-
йонного суду Херсонської області за адресою: вулиця Леніна, 60, смт Верх-
ній Рогачик, Верхньорогачицького району, Херсонської області, суддя  
Загрунний В.Г.

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголошення про виклик, відпові-
дачка вважається повідомленою про час та місце розгляду справи, тому у випадку 
відсутності відомостей про причину неявки Момот Ірини Вікторівни, повідомленої 
належним чином або причину неявки буде визнано судом неповажною – суд вирі-
шить справу на підставі наявних у ній даних чи доказів (у заочному порядку).

Шликов Леонід Юрійович, 17 березня 1991 року народження, уродженець 
міста Олександрія Кіровоградської області, остання відома адреса проживан-
ня: Київська область, місто Бровари, вулиця Челюскіна, 15, викликається до 
Броварського міськрайонного суду Київської області як відповідач по цивіль-
ній справі № 361/6691/2016-ц за позовом Публічного акціонерного товариства 
комерційний банк «ПриватБанк» до Шликова Леоніда Юрійовича про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором.

Судовий розгляд справи відбудеться 27 лютого 2017 року о 08 год. 30 хв. 
Явка до суду обов’язкова. Адреса суду: 07400, Київська обл., м, Бровари, вул. 
Грушевського, 2, кабінет (зал с/з) № 217.

Суддя В. О. Василишин

Базові заходи

5. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України «Про вне-
сення зміни до Податкового кодексу України щодо встановлення ставок 
рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин 
в умовах дії угоди про розподіл продукції» (реєстраційний номер 3027)

—»— Мінфін 
Міненерговугілля 

Мінприроди 
Держгеонадра

6. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України «Про роз-
криття інформації у видобувних галузях» (реєстраційний номер 4840)

—»— Міненерговугілля 
Мінекономрозвитку 

Мінприроди 
Мінфін

Стратегічні заходи

7. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів ак-
тів Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Порядку надання спе-
ціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615, Порядку проведення 
аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р.  
№ 594, Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. 
№ 423, Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціаль-
ного дозволу на право користування надрами, затвердженої постановою Ка-
бінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1374, у частині вдоскона-
лення порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами з ме-
тою забезпечення відкритості, прозорості, скасування пільгового режиму, 
доступу до геологічної інформації

I квартал 2017 р. Мінприроди 
Держгеонадра 

Міненерговугілля 
Мінекономрозвитку 

Мінфін

8. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту ак-
та Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Положення про поря-
док надання гірничих відводів, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 27 січня 1995 р. № 59, у частині скасування гірничого від-
воду для нафтогазовидобувної галузі

I квартал 2017 р. Мінсоцполітики
Держпраці

Мінприроди 
Держгеонадра 

Міненерговугілля 
Мінекономрозвитку

Мінфін

9. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України з подальшим 
поданням на розгляд Верховної Ради України проекту Кодексу України про 
надра (нова редакція), який забезпечить починаючи з 1 квітня 2017 р. коди-
фікацію положень Законів України «Про нафту і газ», «Про газ (метан) ву-
гільних родовищ», «Про державну геологічну службу України», Гірничого 
закону України і визначатиме порядок надання спеціальних дозволів на ко-
ристування нафтогазоносними надрами та проведення їх продажу на кон-
курсних засадах (у тому числі аукціонах)

—»— Мінприроди 
Держгеонадра 

Міненерговугілля 
Мінекономрозвитку

10. Затвердження в установленому порядку правил розробки родовищ нафти 
і газу 

IV квартал 2016 р. Мінприроди 
Держгеонадра

11. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України (щодо приведення їх у від-
повідність із Законом України «Про ринок природного газу»)» (реєстрацій-
ний номер 4868) 

—»— Міненерговугілля 
НКРЕКП(за згодою) 
Мінекономрозвитку

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 30 листопада 2016 р. № 1080-р 

Київ

Про схвалення проекту спільного листа Уряду України  
та Європейського інвестиційного банку

Схвалити проект спільного листа Уряду України та Європейського інвестиційного банку щодо підтвердження належ-
ності до сфери дії Рамкової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, підписаної 14 червня 2005 р., 
операції з надання Європейським інвестиційним банком гарантії за кредитними операціями Міжнародного банку рекон-
струкції та розвитку в Україні з метою випуску Міжнародним банком реконструкції та розвитку гарантії для підтримки за-
купівлі Україною газу в зимовий період.

Уповноважити Міністра фінансів Данилюка Олександра Олександровича підписати зазначений лист.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Жаданов Владислав Володимирович 

09.06.1976 року народження, що зареє-
стрований за адресою: вул. Воінська 9/2, 
м. Донецьк, Донецької області, на під-
ставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК Украї-
ни, викликається 28.02.2017, 03.03.2017, 
06.03.2017 в період з 09.00 год. до 
18.00 год. до каб. № 11 СВ Бахмутсько-
го ВП ГУ НП в Донецькій області за адре-
сою: вул. Садова 149, м. Бахмут, Доне-
цької області, для допиту як підозрюва-
ного по кримінальному провадженню  
№ 120160501500003477 за ч. 5 ст. 191 КК 
України.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 
КПК України підозрюваний, обвинуваче-
ний зобов’язаний: прибути за викликом 
до слідчого, а в разі неможливості прибу-
ти за викликом у призначений, строк  — 
заздалегідь повідомити про це слідчого.

Доводжу до відома, що статтею 138 
КПК України, передбачені поважні причи-
ни неприбуття особи на виклик.

Крім цього статтею 139 КПК України пе-
редбачені наслідки неприбуття на виклик.

До того ж відповідно до ч. 5 вказаної 
статті ухилення від явки на виклик слідчо-
го, прокурора чи судовий виклик слідчого 
судді, суду (неприбуття на виклик без по-
важної причини більш як два рази) підо-
зрюваним, обвинуваченим та оголошення 
його у міждержавний та/або міжнародний 
розшук є підставою для здійснення спе-
ціального досудового розслідування чи 
спеціального судового провадження.

Чернівецький районний суд Вінниць-
кої області (вул. Незалежності, 20 
с.Мазурівка Чернівецького району Він-
ницької області) викликає як відповіда-
ча Федірчик Костянтина Миколайовича у 
цивільній справі № 150/688/16-ц (голову-
ючий суддя Кушнір Б.Б.) за позовом ПАТ 
КБ «ПриватБанк» до Федірчик Костянти-
на Миколайовича про стягнення заборго-
ваності.

Судовий розгляд справи призначено на 
10 годину 00 хвилин 02 березня 2017 ро-
ку за вищевказаною адресою. В разі не-
явки до суду справу може бути розгляну-
то у його відсутність на підставі наявних у 
справі доказів.

Первомайський міськрайонний суд Ми-
колаївської області повідомляє Канів-
ченка Олександра Миколайовича про те, 
що судовий розгляд цивільної справи  
№ 2/484/396/17 р. за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Канівченка О.М. про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором, 
відбудеться 02.03.2017 року об 11.30 год. У 
вказаний час вам необхідно з’явитись з пас-
портом до суду за адресою: вул. І. Виговсько-
го, 18, м. Первомайськ, Миколаївської облас-
ті до судді Панькова Д.А.

У разі неявки відповідача позов на підставі 
ч. 4 ст. 169 ЦПК України буде розглянутий за 
його відсутності на підставі наявних у справі 
доказів та постановлене заочне рішення

Суддя Д.А. Паньков

Повістка про виклик
Підозрюваному Губіну Вячеславу Олек-

сійовичу, 26.03.1971 р.н., зареєстрова-
ному за адресою: Харківська область, 
Дергачівський район, смт. Слатине, 
вул. Миру, буд. № 67, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135 КПК України необхід-
но з’явитися 27.02.2017 о 10 год. 00 хв. до 
старшого слідчого 1-го відділення слідчо-
го відділу Управління СБ України в Харків-
ській області старшого лейтенанта юсти-
ції Гуськова О.І. (м. Харків, вул. Мироно-
сицька, 2, каб. № 8) для відкриття та озна-
йомлення з матеріалами кримінального 
провадження № 22015220000000238 від 
16.06.2015 у порядку ст. 290 КПК України.

В Хмільницький міськрайонний суд 
Вінницької області (м. Хмільник, вул. 
Столярчука, 4, Вінницької області) на 11 
годину 28 лютого 2017 року, як відпо-
відач викликається Доброгівський Во-
лодимир Адамович по цивільній справі  
№ 149/159/17-ц за позовом Біловол 
Людмили Адамівни до Порицької сіль-
ської ради, Доброгівського Анатолія 
Адамовича, Доброгівської Ганни Іванів-
ни, Доброгівського Володимира Адамо-
вича про визнання права власності на 
спадкове майно.

У випадку неявки вказаної особи, спра-
ву буде розглянуто у його відсутність, на 
підставі наявних доказів.

Суддя Войнаревич М.Г.

Конотопський міськрайонний суд Сум-

ської області викликає Грибанова Іго-

ря Олександровича як відповідача по ци-

вільній справі № 2/577/361/17 за позовом 

ПАТ КБ «ПриватБанк» до Грибанова Іго-

ря Олександровича про стягнення боргу в 

судове засідання, яка відбудеться 13 бе-

резня 2017 року о 08 год. 00 хв. в примі-

щенні суду за адресою: Сумська область, 

м. Конотоп, вул. Садова, 8, каб. № 10, тел. 

2-63-04. При собі необхідно мати паспорт.

Суддя Т.А. Буток
Сватівський районний суд Луганської 

області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя 
Перемоги, 34, викликає Луганську місь-
ку раду як відповідача в судове засідан-
ня по цивільній справі № 426/17312/16-ц 
за позовною заявою Гончарова Віталія Ві-
кторовича до Луганської міської ради про 
визнання права власності, що відбудеться 
28 лютого 2017 року о 09.15 год.

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

Суддя О.М. Попова

Шишацький районний суд Полтавської 
області викликає Литвин Надію Василівну, як 
відповідачку у цивільній справі № 551/76/17 
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Литвин 
Н.В. про стягнення кредитної заборгованості.

Судові засідання відбудуться о 09.00 год. 
02 березня 2017 року та о 09.00 год. 07 бе-
резня 2017 року (резервне засідання) за 
адресою: Полтавська область, Шишацький 
район, смт Шишаки, вул. Партизанська, 6.

У разі неявки в судове засідання справа, 
згідно з вимогами ЦПК України, буде розгля-
нута у відсутність відповідачки.

Суддя Д.С. Сиволап
Глобинський районний суд Полтавської 

області викликає Палигу Олександра Ва-
сильовича (останнє відоме місце прожи-
вання с. Шепелівка, Глобинського райо-
ну, Полтавської області, вул. Незалежнос-
ті, 129), як відповідача в судове засідання 
по справі за позовом ПАТ «ПриватБанк» 
до Палиги Олександра Васильовича про 
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 
09.03.2017 року о 08.30 год. у приміщенні 
суду за адресою: м. Глобине, Полтавської 
області, вул. Центральна, 183. Явка до су-
ду є обов’язковою. У разі неявки справу 
буде розглянуто за вашої відсутності. Від-
повідач зобов’язаний повідомити суд про 
причини своєї неявки в судове засідання.

Суддя Р.М. Марущак
Бериславський районний суд Херсонської об-

ласті викликає Висоцьку Наталію В’ячеславівну, 
02.01.1958 року народження, як обвинувачену у 
вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 
366, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК 
України. Судові засідання призначено на 02.03.2017 
року об 11.00 годині, 10.03.2017 року об 11.00 го-
дині, в приміщенні Бериславського районного суду 
Херсонської області за адресою: м. Берислав, вул. 
Центральна, 249, тел. (05546) 7-37-57. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголо-
шення являється належним повідомленням, а судо-
вий розгляд кримінального провадження здійсню-
ватиметься за відсутності обвинуваченої в порядку 
спеціального судового провадження.

Суддя Р.Р. Волошин

Білгород-Дністровський міськрайон-
ний суд Одеської області викликає в судо-
ве засідання в особі відповідачки — Тка-
ченко Акуліну Іванівну по цивільній спра-
ві № 495/171/17 за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Ткаченко Акуліни Іванівни 
про стягнення кредитної заборгованості.

Судове засідання відбудеться 16 берез-
ня 2017 року о 09.00 годині в залі судово-
го засідання № 8 Білгород-Дністровсько-
го міськрайонного суду Одеської облас-
ті за адресою: Одеська область, м. Білго-
род-Дністровський, вул. Воїнської слави, 
27, кабінет № 8.

В разі неявки відповідачки в судове за-
сідання на вказану дату, справа буде роз-
глянута за її відсутністю.

Суддя Ю.В. Шевчук

Біловодський районний суд Луганської 
області викликає у судове засідання від-
повідача по справі за позовом Головні На-
талії Петрівни про стягнення аліментів, 
яке відбудеться 02.03.2017 року о 08.00:

— Головня Володимир Ілліч, 17.03.1973 
р.н., останнє відоме зареєстроване місце 
проживання (перебування) — Луганська 
обл., смт Станиця Луганська.

Адреса суду: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Комсомольська, 30. У разі 
неявки справу буде розглянуто без Вашої 
участі на підставі Глави 8 ЦПК України.

Суддя Г В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської 
області викликає у судове засідання від-
повідача по справі за позовом Головні На-
талії Петрівни про розірвання шлюбу, яке 
відбудеться 02.03.2017 року о 08.00:

— Головня Володимир Ілліч, 17.03.1973 
р.н., останнє відоме зареєстроване місце 
проживання (перебування) — Луганська 
обл., смт Станиця Луганська.

Адреса суду: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Комсомольська, 30. У разі 
неявки справу буде розглянуто без Вашої 
участі на підставі Глави 8 ЦПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської 
області викликає у судове засідання від-
повідачів по справах за позовом Держав-
ного вищого навчального закладу «Націо-
нальний гірничий університет» про стяг-
нення заборгованості за угодою про на-
дання освітніх послуг, яке  відбудеться 
02.03.2017 року о 08.00:

— Горшкова Юлія Юріївна, 31.01.1989 
р.н., останнє відоме зареєстроване місце 
проживання (перебування) — Луганська 
обл., с. Кленове.

Адреса суду: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Комсомольська, 30. У разі 
неявки справу буде розглянуто без Вашої 
участі на підставі Глави 8 ЦПК України.

Суддя Г.В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської 
області викликає у судове засідання від-
повідача по справі за позовом Мажар Юлії 
Олександрівни про надання дозволу на 
виїзд дитини за кордон без згоди батька, 
яке відбудеться 02.03.2017 року о 08.00:

— Мажар Максим Геннадійович, 
15.01.1983 р.н., останнє відоме зареє-
строване місце проживання (перебуван-
ня) — Луганська обл., м. Свердловськ. 

Адреса суду: Луганська область, смт 
Біловодськ, вул. Луганська, 30. У разі не-
явки справу буде розглянуто без Вашої 
участі на підставі Глави 8 ЦПК України.

Суддя Г.В. Булгакова

Біловодський районний суд Луган-
ської області викликає у судове засідан-
ня відповідача по справі за дорученням 
суду Житковичського району про прове-
дення окремих процесуальних дій та вру-
чення судових документів, яке відбудеть-
ся 02.03.2017 року о 08.00:

— Жорстких Людмила Анатоліїв-
на, останнє відоме зареєстроване місце 
проживання (перебування) — Луганська 
обл., Свердловський р-н, смт Бірюкове, 
пер. Куйбишева, 3.

Адреса суду: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Комсомольська, 30. У разі 
неявки справу буде розглянуто без Вашої 
участі на підставі Глави 8 ЦПК України.

Суддя Г.В Булгакова

Біловодський районний суд Луганської 
області викликає у судове засідання від-
повідача по справі за позовом Бондаревої 
Наталії Геннадіївни про поділ майна по-
дружжя, яке відбудеться 02.03.2017 ро-
ку о 08.00:

— Бондарев Андрій Михайлович, 
08.04.1976 р.н., останнє відоме зареє-
строване місце проживання (перебуван-
ня) — Луганська обл., м. Свердловськ.

Адреса суду: Луганська область, смт 
Біловодськ, вул. Луганська, 30. У разі не-
явки справу буде розглянуто без Вашої 
участі на підставі Глави 8 ЦПК України.

Суддя Г.В. Булгакова

Біловодський районний суд Луган-
ської області викликає у судове засідан-
ня відповідача по справі за позовом Явор-
ської Вікторії Олександрівни про позбав-
лення батьківських прав, яке відбудеться 
02.03.2017 року о 08.00:

— Яворський Володимир Олександро-
вич, 06.09.1984 р.н., останнє відоме заре-
єстроване місце проживання (перебуван-
ня) — Луганська обл., смт Станиця Луган-
ська

Адреса суду: Луганська область, смт 
Біловодськ, вул. Луганська, 30. У разі не-
явки справу буде розглянуто без Вашої 
участі на підставі Глави 8 ЦПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської 
області викликає у судове засідання відпові-
дача по справі за позовом ПАТ по газопос-
тачанню та газифікації «Луганськгаз» про 
стягнення заборгованості за спожитий при-
родний газ, яке відбудеться 02.03.2017 ро-
ку о 08.00:

— Шленська Лариса Анатоліївна, 
13.12.1974 р.н., останнє відоме зареєстро-
ване місце проживання (перебування) — Лу-
ганська обл., смт Петрівка.

Адреса суду: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Комсомольська, 30. У разі неяв-
ки справу буде розглянуто без Baшої участі 
на підставі Глави 8 ЦПК України:

Суддя Г.В. Булгакова
Біловодський районний суд Луганської 

області викликає у судове засідання від-
повідача по справі за позовом Тетюшевої 
Ніни Василівни про розірвання шлюбу, 
яке відбудеться 02.03.2017 року о 08.00:

— Тетюшев Дмитро Андрійович, 
15.01.1962 р.н., останнє відоме зареє-
строване місце проживання (перебуван-
ня) — Луганська обл., с. Миколаївка.

Адреса суду: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Комсомольська, 30. У разі 
неявки справу буде розглянуто без Вашої 
участі на підставі Глави 8 ЦПК України.

Суддя Булгакова Г. В.

Біловодський районний суд Луганської 
області викликає в судове засідання від-
повідача по справі за позовом Бойко Юлії 
Юріївни про розірвання шлюбу, яке відбу-
деться 02.03.2017 року о 08.00 год. Бой-
ка Андрія Володимировича, 27.09.1982 
р.н., останнє відоме зареєстроване місце 
проживання (перебування) — Луганська 
обл., смт Станиця Луганська.

Адреса суду: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Комсомольська, 30. У разі 
неявки справу буде розглянуто без Вашої 
участі на підставі Глави 8 ЦПК України.

Суддя Г.В. Булгакова

Біловодський районний суд Луган-
ської області викликає в судове засідан-
ня відповідача по справі за позовом Дро-
нової Олени Олексіївни до Біловодської 
державної нотаріальної контори Луган-
ської області про визначення додатково-
го строку для подання заяви про прийнят-
тя спадщини, яке відбудеться 02.03.2017 
року о 08.00 год.: Ровеньківська міська 
рада, останнє відоме зареєстроване міс-
це реєстрації (перебування) — Луганська 
обл., м. Ровеньки.

Адреса суду: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Комсомольська, 30. У разі 
неявки справу буде розглянуто без Вашої 
участі на підставі Глави 8 ЦПК України.

Суддя Г.В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської 
області викликає в судове засідання від-
повідачку по справі за позовом Мельни-
кова Юрія Олександровича про розірван-
ня шлюбу, яке відбудеться 02.03.2017 ро-
ку о 08.00 год.: Сівачук-Мельникову Іри-
ну Сергіївну, 12.06.1987 р.н., останнє відо-
ме зареєстроване місце проживання (пе-
ребування) — Луганська обл., м. Сверд-
ловськ.

Адреса суду: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Комсомольська, 30. У разі 
неявки справу буде розглянуто без Вашої 
участі на підставі Глави 8 ЦПК України.

Суддя Г.В. Булгакова

Біловодський районний суд Луган-
ської області викликає відповідача у спра-
ві №408/6140/16-ц (2-в/408/22/16) за зая-
вою ДП «Ровенькиантрацит» до Карпен-
ко Наталії Володимирівни (смт Дзержин-
ський, м. Ровеньки Луганської облас-
ті) про відновлення втраченого судового 
провадження.

Судове засідання відбудеться 
02.03.2017 року об 11 годині 30 хвилин 
у приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 
30.

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

Суддя Є.О. Соболєв

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Туркіна Лариса Василівна, 21.10.1977 р.н., 
яка зареєстрована за адресою: Одеська область, Кілійський 
район, м. Вилкове, вул. Сонячна, 6, кв.31, відповідно до ви-
мог статтей 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися 28 лютого 2017 року о 10 годині до слідчого СВ 
Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській об-
ласті Булиги М.В. (тел. 0949507995) за адресою: м. Одеса, 
вул. Грецька, 42, каб.№48 для проведення процесуальних 
дій (вручення повідомлення про підозру, допит підозрюва-
ного) у кримінальному провадженні № 12015160500004690 
за ч. 1 ст. 200 та ч. 1 ст. 364 КК України.

Бучацький районний суд Тернопільської області викликає 
в судове засідання як відповідача Босаківа Степана Юліано-
вича, місце перебування якого невідоме, останнє місце про-
живання: м. Бучач, вул. Степана Бандери, 1, Тернопільської 
області, по справі за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» до Босаківа Степана 
Юліановича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 11 год. 00 хв. 03 березня 
2017 року в приміщенні Бучацького районного суду Терно-
пільської області за адресою: м. Бучач, вул. Міцкевича, 11. 
Явка до суду є обов’язковою. Відповідачу пропонується на-
дати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неявки, 
відповідач повинен повідомити суд про причини.

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

Суддя Б.В. Федорончук

Біловодський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відпові-
дача по справі за позовом Коростійової На-
талії Володимирівни про стягнення алімен-
тів на утримання дитини, яке відбудеться 
02.03.2017 року о 10.00 год.: 

Коростійова Сергія Борисовича, 28.07.1985 
р.н., останнє відоме зареєстроване місце про-
живання (перебування) — Луганська обл.,  
м. Ровеньки.

Адреса суду: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Комсомольська, 30. У разі неяв-
ки справу буде розглянуто без вашої участі 
на підставі глави 8 ЦПК України.

Суддя Ю.Ю. Цимбал

Біловодський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповіда-
ча по справі за позовом Кульгавень Юлії Ері-
ківни про розірвання шлюбу, яке відбудеть-
ся 02.03.2017 року о 08.00 год.: Кульгавень 
Олександра Михайловича, 06.01.1986 р.н., 
останнє відоме зареєстроване місце про-
живання (перебування) — Луганська обл.,  
м. Червонопартизанськ.

Адреса суду: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Комсомольська, 30. У разі неяв-
ки справу буде розглянуто без Вашої участі 
на підставі Глави 8 ЦПК України.

Суддя Г.В. Булгакова
Верхньорогачицький районний суд Херсонської області викликає в судове засідання Зіхор Степана Федоровича, як 

відповідача по цивільній справі № 651/20/17 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Зіхор Степана Федоровича про стяг-
нення заборгованості на 01.03.2017 року о 10.00 годині.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Верхньорогачицького районного суду Херсонської області за адресою: ву-
лиця Леніна, 60, смт Верхній Рогачик, Верхньорогачицького району, Херсонської області, суддя Загрунний В.Г.

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається повідомленим про час 
та місце розгляду справи, тому у випадку відсутності відомостей про причину неявки Зіхор Степана Федоровича, повідо-
мленого належним чином або причину неявки буде визнано судом неповажною – суд вирішить справу на підставі наяв-
них у ній даних чи доказів (у заочному порядку).

Суддя В.Г. Загрунний

Роздільнянський районний суд Одеської області викликає на судове засідання Крайторг Ірину Іванівну, 
28.01.1972 року народження у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ного банку «ПриватБанк» до Крайторг Ірини Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром у розмірі 25077,99 грн.

Судове засідання відбудеться 14.03.2017 року о 09.00 годині в приміщенні Роздільнянського районного 
суду Одеської області за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Європейська (Леніна), 37-А.

У випадку вашої неявки в судове засідання цивільна справа буде розглянута без вашої присутності.
Суддя С.І. Гринчак
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оголошення

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бах-
мут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за по-
зовом Соколової Анни Олександрівни до Соколова Віталія Володими-
ровича, треті особи: Орган опіки та піклування виконкому Бахмутської 
міської ради, Орган опіки та піклування виконкому Костянтинівської 
міської ради Донецької області, про позбавлення батьківських прав.

Відповідач по справі Соколов Віталій Володимирович, останнє міс-
це проживання за адресою: м. Бахмут, Донецької області, вул. Степ-
на, буд. 16, викликається до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. 
Миру, 5, каб. 304), на 01.03.2017 р. о 09 год. 00 хв. для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя І. В. Решетняк

Бердянським міськрайонним судом Запорізької 
області (суддя Прінь І. П., за адресою: м. Бердянськ, 
вул. Консульська, 64, каб. № 302) 13 березня 2017 
року о 16 годині 00 хвилин буде розглядатися ци-
вільна справа за позовом Публічного акціонерного 
товариства «Державний Ощадний банк України» в 
особі філії Донецьке обласне управління AT «Ощад-
банк» до Злобіної Кіри Вікторівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

В судове засідання викликається як відповідач 
Злобіна К. В. У разі неявки відповідача справа буде 
розглянута за наявними у справі матеріалами.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає, як 
відповідача Санікідзе Шота Осіковича у судове засі-
дання по справі № 523/17544/16-ц за позовною за-
явою Приватного акціонерного товариства «Страхо-
ва компанія «Українська страхова група» до Санікі-
дзе Шота Осіковича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором, яке відбудеться о 09.30 годи-
ні 15 березня 2017 року у приміщенні Суворовського 
районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. 
Чорноморського козацтва, 68, зала судових засідань 
№ 9. У разі неявки Санікідзе Шота Осіковича справа 
буде розглядатися за його відсутності.

Суддя І. В. Середа

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як відповідача Водоп’янова Сергія Вікто-
ровича (прож: м. Сєвєродонецьк, Луганської області, 
ш. Будівельників, 23-а/49) у судове засідання з роз-
гляду цивільної справи за позовом Кальченко Лілії 
Миколаївни до Водоп’янова Сергія Вікторовича про 
розірвання шлюбу, яке відбудеться 13.03.2017 ро-
ку о 08 годині 20 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар 
Дружби Народів, 19.

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

Суддя І. О. Юзефович

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
повідомляє Щіголєву Ларису Миколаївну, мешкан-
ку міста Кадіївки (Стаханова) Луганської області, про 
ухвалення заочного рішення від 16 лютого 2017 ро-
ку по справі № 428/12792/16-ц за позовом Щіголєва 
Сергія Михайловича про розірвання шлюбу.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що 
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яку 
може бути подано протягом десяти днів з дня отри-
мання його копії.

Суддя Д. Б. Баронін

Нововолинський міський суд Волинської області викли-
кає як відповідача Карбовнічин Роберта по справі за позо-
вом Карбовнічин Олени Миколаївни до Карбовнічин Роберта 
про розірвання шлюбу.

Судове засідання у справі відбудеться 06 березня 2017 
року о 15 год. 30 хв. в приміщенні Нововолинського місько-
го суду за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. 
Гагаріна, 14, каб. 06.

У разі неявки в судове засідання відповідача Карбовнічин 
Роберта справа може бути розглянута у його відсутності за 
наявними у справі доказами.

Крім того, суд роз’яснює відповідачу Карбовнічин Робер-
ту його обов’язок повідомити суд про причини неявки в су-
дове засідання.

Суддя Ю. В. Лизун

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд в Київській об-
ласті викликає Ракіну (Рубан) Євгенію Геннадіївну, останнє відо-
ме місце проживання за адресою: Київська область, Переяслав-
Хмельницький район, с. Хоцьки як відповідача у цивільній справі 
№ 373/2273/16-ц за позовом Рубан Олега Юрійовича до Ракіної 
(Рубан) Євгенії Геннадіївни про визнання особи такою, що утра-
тила право користування жилим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 03 березня 2017 року об 11 год. 
30 хв. у приміщенні Переяслав-Хмельницького міськрайонного 
суду Київської області за адресою: Київська обл., м. Переяслав-
Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького, 65.

Відповідач попереджається, що у разі неявки в судове засі-
дання на зазначений час, суд розглядатиме справу без участі від-
повідача на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Опанасюк

31.01.2017 року Валківський районний суд Хар-
ківської області ухвалив заочне рішення по справі  
№ 615/1463/16-ц, яким частково задовольнив по-
зов Каменевої Ганни Тихонівни до Каменева Дми-
тра Олександровича про визнання особи такою, 
що втратила право користування житлом та знят-
тя із реєстрації Каменева Дмитра Олександровича, 
17.03.1996 р.н. визнано таким, що втратив право ко-
ристування житловим приміщенням за адресою: вул. 
Миру, 76, смт Старий Мерчик, Валківського району, 
Харківської області.

Суддя О. В. Товстолужський

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

Високопільський районний суд Херсонської області повідомляє, що 
17 березня 2017 року о 09 годині 00 хвилин, в приміщенні суду за адре-
сою: смт Високопілля, вул. Визволителів, 104, Херсонської області, від-
будеться судовий розгляд по цивільній справі № 652/26/17 за позовом 
ПАТ KБ «Приватбанк» до Лагода Олега Володимировича про стягнен-
ня заборгованості.

В судове засідання у вищевикладений час викликається як відпові-
дач Лагода Олег Володимирович, 09.12.1988 року народження.

В разі неявки відповідача в судове засідання або визнання причини 
неявки неповажною, справа може бути розглянута у відсутність відпо-
відача на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Дригваль В. М.

У провадженні Любомльського районного суду Волинської області пере-
буває цивільна справа № 163/2099/16-ц за позовом Богдана Леоніда Володи-
мировича до Богдан Олени Василівни, редакції інформаційного сайту «При-
бужжя КОРДОН» в особі редактора – Гайдучик Іванни Володимирівни, влас-
ника веб-сайту – Савчука Олега Петровича про захист честі, гідності та діло-
вої репутації.

Савчук Олег Петрович викликається як відповідач у відкрите судове засі-
дання, яке призначене на 15 год. 00 хв. 14 березня 2017 року та відбудеть-
ся у приміщенні Любомльського районного суду Волинської області за адре-
сою: м. Любомль, вул. Ярослава Мудрого, 3 (головуюча суддя Гайдук A. Л.).

Відповідач має право подати свої докази чи заперечення проти позову, 
або повідомити про них суд.

У разі неявки відповідача в судове засідання, справа буде розглянута у від-
сутності відповідача за наявними у справі доказами.

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє Алієва Байрама За-
кіра огли про те, що судом у судовому засіданні о 14 годині 00 хвилин 06 берез-
ня 2017 року буде розглядатися цивільна справа № 203/5844/16-ц за позовом Со-
пєлкіної Л. В. до Алієва Б. З.о., Саралідзе О. О., Чуйка В. О., третя особа: приватний 
нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу Колодій P. O., при-
ватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу Стаднік І. Л., 
Перша дніпропетровська державна нотаріальна контора про визнання довіренос-
ті та договору купівлі-продажу недійсними, повернення майна, визнання договору 
іпотеки недійсним, скасування рішень про реєстрацію прав та їх обтяжень. Суддя 
Католікян М. О. Вам необхідно з’явитись у зазначений час у Кіровський районний 
суд м. Дніпропетровська, пр. Пушкіна, буд. 29, каб. 9, для участі у розгляді цивіль-
ної справи особисто, або направити до суду свого представника з належним чи-
ном оформленою довіреністю. У разі неявки справу буде розглянуто у вашу від-
сутність з ухваленням заочного рішення.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 03.03.2017 ро-

ку об 11.00 год. в приміщенні Вінницького міського суду Вінницької облас-
ті за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань  
№ 10 відбудеться підготовче судове засідання в кримінальному провадженні  
№ 42016020420000138 за обвинуваченням Толмачова Євгена Вікторовича у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Толмачов Євген Вікторович, 
15.01.1974 р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпа-
торія, пр. Перемоги, буд. 55а, кв. 21.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до су-
ду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді  
Ковальчук Л. В., суддів Іванченка Я. М., Гриневича B. C.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Німетула-
єва Сейтумера, 10.06.1952 року народження (останнє відоме місце прожи-
вання: 75560, вул. Петровського, 162, смт Новоолексіївка, Генічеський р-н,  
Херсонська обл.) у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого 
ч. 1 ст. 110 КК України у судове засідання, яке відбудеться 03 березня 2017 
року о 12 год. 30 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 7 під головуванням судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Добровеличківський районний суд Кіровоградської області викли-
кає Лопушкіна Сергія Олександровича, Чумаченка Анатолія Леонідови-
ча в судове засідання як відповідачів у цивільній справі за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТ БАНК» 
до Лопушкіна Сергія Олександровича, Чумаченка Анатолія Леонідови-
ча про стягнення заборгованості по кредитному договору, яке призна-
чене до слухання на 17 березня 2017 року о 09 годині 00 хвилин в при-
міщенні Добровеличківського районного суду Кіровоградської облас-
ті за адресою: смт Добровеличківка, вул. Центральна, 119, зал судо-
вих засідань № 2.

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

Суддя Майстер І. П.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман, 
Донецька область, вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа  
№ 236/340/17 за позовом Камінського Михайла Олеговича, в інтересах яко-
го за довіреністю діє Олійник Володимир Михайлович, до Казакова Володи-
мира Олександровича, Казакової Галини Вадимівни, Казакової Любові Воло-
димирівни про усунення перешкод у здійсненні права власності шляхом ви-
знання осіб такими, що втратили право користування жилим приміщенням.

Відповідачі Казаков Володимир Олександрович, Казакова Галина Вадимів-
на, Казакова Любов Володимирівна викликаються до каб. № 12 суду на 02 бе-
резня 2017 року на 08 годину 40 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи. У разі неявки відповідачів справа буде розглянута у їх відсутності за на-
явними доказами.

Суддя Саржевська I. B.

Бериславський районний суд Херсонської області викликає як відповідачів Ушакову Ніну 
Андріївну, Хатинську Юзефу Костянтинівну, Хаюк Надію Григорівну, Хорошун Юлію Олегівну, 
Трусілова Віталія Володимировича, Шаламова Олександра Анатолійовича по цивільній справі 
за позовом Федотова Анатолія Михайловича, Тютіна Андрія Станіславовича, Тютіної Анжелі-
ки Петрівни, Трофименка Віктора Васильовича, Федотової Катерини Павлівни, інтереси яких 
за довіреністю представляє Ковальчук Ірина Миколаївна, до Трусілової Любові Семенівни, пра-
вонаступником якої є Трусілов Віталій Володимирович, Ушакової Ніни Андріївни, Федорової 
Клавдії Федорівни, правонаступником якої є Хорошун Юлія Олегівна, Фіскової Ніни Петрів-
ни, правонаступником якої є Шаламов Олександр Анатолійович, Хатинської Юзефи Костян-
тинівни, Хаюк Надії Григорівни, третя особа: Бургунська сільська рада Бериславського району  
Херсонської області про виділення в натурі земельної ділянки зі спільної часткової власнос-
ті. Слухання справи призначено на 13.30 год. 01.03.2017 року в приміщенні Бериславського 
районного суду Херсонської області за адресою: м. Берислав, Херсонської області, вул. Цен-
тральна, 249, тел. (05546)-7-37-57. У разі неявки в судове засідання справа буде розгляну-
та за вашої відсутності.

Суддя Корсаненкова О. О.

Гурінчук Ігор Васильович, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. 
Бучми, 6-в, кв. 13, викликається як відповідач Дарницьким районним 
судом м. Києва в судове засідання, яке відбудеться 02 березня 2017 ро-
ку о 14 год. 30 хв. у цивільній справі за позовом Добролежи Олексан-
дра Миколайовича до Гурінчука Ігоря Васильовича про стягнення гро-
шових коштів за договором позики.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді Леонтюк Л. К. 
в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: 02099, 
м. Київ, вул. Севастопольська, 14, каб. 4, зал. 5.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа буде розглянута 
у його відсутності з урахуванням наявних у справі доказів відповідно до 
чинного законодавства.

Глобинський районний суд Полтавської області викликає у судо-
ве засідання, яке відбудеться 09 березня 2017 року о 08.45 годині в 
приміщенні Глобинського районного суду Полтавської області за адре-
сою: Полтавська область, м. Глобине, вул.Центральна, 183/23, Шевчен-
ко Оксану Вадимівну (останнє відоме місце реєстрації: Полтавська обл., 
м. Глобине, вул. Енгельса, буд. 43) як відповідача по цивільній справі  
№ 527/2532/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Шевченко Окса-
ни Вадимівни про стягнення заборгованості.

Суддя Марущак Р. М.

До Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області (Кі-
ровоградська область, м. Олександрія, вул. Першотравнева, 30/a) у цивіль-
ній справі № 398/2276/16-ц за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Рогова Олек-
сандра Юрійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором 
як відповідача на 10 квітня 2017 року о 08 годині 50 хвилин в кабінет №2  
(суддя Голосеніна Т. В.) викликається Рогов Олександр Юрійович. Остання 
відома адреса відповідача: м. Олександрія, Кіровоградської області вул. 20 
років Жовтня, буд.11, кв.2.

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

Втрачений судновий білет 

належного Дмитрієву Є. І. 

судна з бортовим номером 

УХД-0200-К 

вважати недійсним.

Втрачений судновий білет 

від 30.07.2004 на гідроцикл 

Yamaha бортовий номер 

УДД-8170-к, що належить 

Кравченку І. Д., 

вважати недійсним.

В провадженні Криничанського районного суду знаходиться цивільна 
справа № 2/178/239/17, 178/113/17 за позовом КБ «Приват Банк» до Терещен-
ка Івана Григорійовича, 11.05.1956 року народження про стягнення боргу.

Судовий розгляд призначено на 15 березня 2017 року о 09 годині в при-
міщенні Криничанського районного суду Дніпропетровської області за адре-
сою: вул. Виконкомівська, 17, с. Кринички, Криничанського району, Дніпро-
петровської області.

Явка учасників процесу обов’язкова. У разі неявки справа розглядати-
меться без їх присутності.

Суддя Б. М. Цаберябий

Недригайлівський районний суд Сумської області повідомляє, що 
16 березня 2017 року о 10 годині в залі судових засідань Недригай-
лівського районного суду за адресою: Сумська область, смт Недригай-
лів, вул. Шевченка, 4, відбудеться розгляд справи № 582/41/17, прова-
дження № 2/582/126/17, за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Новіко-
ва Миколи Миколайовича, 11.12.1959 року народження, про стягнен-
ня заборгованості.

Головуючий по справі суддя Петен Я. Л. У разі неявки відповідача Но-
вікова М. М. в судове засідання, справу буде розглянуто на підставі на-
явних у справі доказів.

Іллінецький районний суд Вінницької області викликає Уманського Тараса Ва-
сильовича, останнє відоме місце проживання: Кантелина, вул. Гагаріна, буд. 15, 
Іллінецького району, Вінницької області, в судове засідання як відповідача по ци-
вільній справі № 131/2025/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Вінницяобленерго» до Уманського Тараса Васильовича про стягнення заборго-
ваності.

Судове засідання призначено на 14 год. 30 хв. 16 березня 2017 року в залі 
засідань Іллінецького районного суду Вінницької області за адресою: м. Іллінці,  
Вінницької області, вул. Європейська, 28, 22700.

В разі неявки в судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.
Голова суду М. В. Шелюховський

Повістка про виклик підозрюваної при здійсненні досудового  
розслідування 

Підозрювана Павлова Ганна Володимирівна, 17.04.1958 р.н., заре-
єстрована та проживає за адресою: м. Миколаїв, вул. Артилерійська, 
буд.15/7, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України Вам 
необхідно з’явитися 27.02.2017 о 09:00 год., 28.02.2017 року о 09:00 
год., 01.03.2017 року о 09:00 год., в каб. № 120 до заступника началь-
ника слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Миколаїв-
ській області  Скопенко І. О., за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 40, 
тел. 0512490326, для участі у слідчих та процесуальних діях у кримі-
нальному провадженні №12014150020001153 від 04.03.2014 за ст. 109, 
110,  293, 340 КК України. 

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні досудового  
розслідування 

Підозрюваний Ніконов Дмитро Вікторович, 26.11.1971 р.н., зареє-
стрований та проживає за адресою: м. Миколаїв, вул. Погранична (Чи-
грина), буд.236, кв.3, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК 
України Вам необхідно з’явитися 27.02.2017 о 09:00 год., 28.02.2017 ро-
ку о 09:00 год., 01.03.2017 року о 09:00 год., в каб. № 120 до заступ-
ника начальника слідчого відділу Управління Служби безпеки України 
в Миколаївській області Скопенко І. О., за адресою: м. Миколаїв, вул. 
Спаська, 40, тел. 0512490326, для участі у слідчих та процесуальних ді-
ях у кримінальному провадженні №12014150020001153 від 04.03.2014 
за ст. 109, 110,  293, 340 КК України. 

Повістка про виклик підозрюваної при здійсненні досудового  
розслідування

Підозрювана Шеслер Ларіса Віленівна, 14.10.1956 р.н., зареєстро-
вана та проживає за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд.154, 
кв.33, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України Вам не-
обхідно з’явитися 27.02.2017 о 09:00 год., 28.02.2017 року о 09:00 год., 
01.03.2017 року о 09:00 год., в каб. № 120 до заступника начальника 
слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Миколаївській 
області Скопенко І. О., за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 40, тел. 
0512490326, для участі у слідчих та процесуальних діях у кримінально-
му провадженні №12014150020001153 від 04.03.2014 за ст. 109, 110,  
293, 340 КК України. 

Підозрюваному Карандіну Ігорю Леонідовичу, 15.04.1977 р.н., зареєстрованому за адресою: м. Авдіївка 
Донецької області, вул. Добролюбова, буд. 4, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 
27.02.2017 о 09 год. 00 хв. до старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ Украї-
ни в Харківській області старшого лейтенанта юстиції Роганіна М.М. (м. Харків, вул. Мироносицька, 2) для 
участі у відкритті та ознайомленні із матеріалами кримінального провадження № 22014220000000338 від 
10.12.2014 за ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 263 КК України.

Підозрюваному Сімонову Костянтину Ігоровичу, 11.10.1983 р.н., проживаючому за адресою: м. Харків, 
вул. Шарикова, буд. 49, кв. 73, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 27.02.2017 о 10 
год. 00 хв. до старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській об-
ласті старшого лейтенанта юстиції Роганіна М.М. (м. Харків, вул. Мироносицька, 2) для участі у відкритті 
та ознайомленні із матеріалами кримінального провадження № 22014220000000118 від 12.06.2014 за ч. 1  
ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України.



24 лютого 2017 року, п’ятниця, № 36  www.ukurier.gov.ua 15

оголошення

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
№ 10/4/1-22452-16-126 вих-17 від 15.02.2017

Остриков Олександр Леонтійович, 21.07.1961 року народження, адреса проживан-
ня: м. Севастополь, вул. Жовтневої Революції, 17/46, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135, 137, 2975 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) 
викликається «27» лютого 2017 року о 09:00 год. до Головної військової прокурату-
ри Генеральної прокуратури України за адресою:  м. Київ, вул. Московська, 8, кабі-
нет 127 (тел. 044-200-58-01) для участі в якості підозрюваного у відкритті стороною 
обвинувачення матеріалів кримінального провадження №42016000000002294 від 
09.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110; ч. 4 
ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

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

Згідно ст. 138 КПК України, поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свобо-
ди пересування внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обставини неперебор-
ної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсут-
ність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, по-
дорожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку 
з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загро-
за їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 8) інші обставини, 
які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Статтею ст. 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на виклик: 
ч. 1 - якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку викли-

каний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або озна-
йомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не по-
відомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у 
розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття 
на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у 
випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

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

ч. 5 - Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчо-
го судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підо-
зрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний 
розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеці-
ального судового провадження.

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

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

Іллічівський міський суд Одеської області викликає Євдоки-
мова Сергія Сергійовича, 08.03.1988 р.н., останнє відоме місце 
реєстрації: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, 
вул. Шмідта, 21а, як відповідача в судове засідання по справі  
№ 501/2760/16-ц за позовом Публічного акціонерного товари-
ства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Євдокимова Сергія 
Сергійовича про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором, на 10.00 год. 17.03.2017 р. за адресою: м. Чорноморськ, 
вул. Праці, 10, каб. 5, зал судових засідань № 2.

Суд роз’яснює, що у разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута у його відсутності.

Суддя Т.В. Ледньова

Балтський районний суд Одеської області викликає в судове 
засідання як відповідача Лупащенка Аміра Степановича для роз-
гляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до ньо-
го про стягнення заборгованості по кредитному договору. Судо-
ве засідання відбудеться 16.03.2017 року о 09.00 год. в примі-
щенні Балтського районного суду. У разі неявки в судове засі-
дання відповідача справа може бути розглянута за його відсут-
ності за наявними у справі доказами.

Суддя О.М. Ільніцька

Іллінецький районний суд Вінницької області викликає Куценка Віталія 
Васильовича, останнє відоме місце проживання: с. Райки, вул. Леніна, буд. 
43, Іллінецького району, Вінницької області, в судове засідання як відпо-
відача по цивільній справі № 131/1818/16-ц за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Вінницяобленерго» до Куценка Віталія Васильовича 
про стягнення заборгованості.

Судове засідання призначено на 15 год. 30 хв. 16 березня 2017 року в 
залі засідань Іллінецького районного суду Вінницької області за адресою: 
м. Іллінці, Вінницької області, вул. Європейська, 28, індекс 22700.

В разі неявки в судове засідання справу буде розглянуто за його від-
сутності.

Голова суду М.В. Шелюховський

Іллінецький районний суд Вінницької області викликає Фіяла Олександра 
Олександровича, 01.02.1951 року народження, останнє відоме місце прожи-
вання: с. Купчинці, вул. Шевченка, буд. 14, Іллінецького району, Вінницької об-
ласті, в судове засідання як відповідача по цивільній справі № 131/2023/16-ц 
за позовом Публічного акціонерного товариства «Вінницяобленерго» до Фія-
ла Олександра Олександровича про стягнення заборгованості.

Судове засідання призначено на 14 год. 00 хв. 16 березня 2017 року в залі 
засідань Іллінецького районного суду Вінницької області за адресою: м. Іллін-
ці, Вінницької області, вул. Європейська, 28, індекс 22700.

В разі неявки в судове засідання справу буде розглянуто за його відсут-
ності.

Голова суду М.В. Шелюховський

Богуславський районний суд Київської області, в зв’язку з 
розглядом цивільної справи № 358/1814/16-ц за позовом Косен-
ко Тетяни Володимирівни до Косенка Вадима Володимировича 
про розірвання шлюбу, викликає в судове засідання, яке відбу-
деться 14 березня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою: вул. 
Франка, 29-А, м. Богуслав, Київської області, як відповідача:

Косенко Вадим Володимирович, 25 травня 1969 року наро-
дження (проживаючий по вул. Лісова, 28 в с. Розкопанці, Богус-
лавського району, Київської області).

Суддя В.М. Корбут

Суддя Херсонського міського суду Херсонської області Хай-
дарова І. О. повідомляє про слухання цивільної справи за позо-
вною заявою Випірайленка Олега Володимировича до Цвєткової 
Вікторії Сергіївни, третя особа орган опіки і піклування, яке від-
будеться 02.03.2017 року о 16-00 годині за адресою: м. Херсон, 
вул. Маяковського, 6/29, каб.807, та викликає до суду відповіда-
ча Цвєткову Вікторію Сергіївну.

У разі неявки у судове засідання відповідачів справа буде роз-
глядатися у Вашу відсутність.

Суддя Хайдарова І. О.

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області ви-
кликає Майорова Юрія Олександровича (зареєстроване місце проживан-
ня: 39600, Полтавська область, м. Кременчук, просп. Свободи, буд.62, 
кв.1), як відповідача по справі за позовом Легкої Тетяни Іванівни до Майо-
рова Юрія Олександровича про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 21.03.2017 року о 13.00 год. у приміщен-
ні суду за адресою: м. Кременчук, вул.. Першотравнева, буд. 29/5, каб. 7. 
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки в судове засідання, справу бу-
де розглянуто за Вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судо-
ве засідання.

Суддя Ю. В. Рибалка

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області по-
відомляє Мороза Геннадія Анатолійовича, 27.04.1975 року на-
родження, останнє відоме місце мешкання: Запорізька область,  
м. Мелітополь, вул. Декабристів, 81, про те, що 09 березня 2017 
року о 09-00 годині в приміщенні Мелітопольського міськрайон-
ного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, 
м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна (Дзержинського), 90, буде 
слухатися цивільна справа № 320/3996/16-ц за позовом ПАТ КБ 
«Приват Банк» до Мороза Геннадія Анатолійовича про стягнен-
ня заборгованості.

Суддя Ю. В. Ковальова

Печерський районний суд м. Києва викликає в судове 
засідання як відповідачів ТОВ «Престижбудсервіс» м. Київ, 
бул. Марії Приймаченко, 1/27, Компанію з обмеженою від-
повідальністю «СЕНАТУМ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» Республіка 
Кіпр, Трітонос, 1 Петру Каі Павлу, 3076, Лімасол, Кіпр, та ТОВ 
«Городецький пасаж» м. Київ, вул. Червоноармійська, 9/2 
по цивільній справі № 757/30606/15-ц за позовом Ніколен-
ко Ірини Сергіївни до Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Престижбудсервіс», приватного нотаріуса Київсько-
го міського нотаріального округу Маковецької Ольги Адамів-
ни, Компанії з обмеженою відповідальністю «Сенатум Хол-
дінгс Лімітед» треті особи: Департамент земельних ресурсів 
Київської міської державної адміністрації, Печерська район-
на у м. Києві державна адміністрація, Об’єднання співвлас-
ників багатоквартирного будинку «Архітектор» про визнання 
недійсною та скасування нотаріальної дії, скасування рішен-
ня про державну реєстрацію та визнання договорів купівлі-
продажу земельної ділянки недійсними, яке відкладено на 
20 березня 2017 року на 16.00 год. і відбудеться за адресою:  
м. Київ, вул. Хрещатик, 42а, каб. 14, суддя Остапчук Т.В.

Пропонуємо подати всі раніше неподані докази, ви 
зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без по-
важних причин або неповідомлення суд про причини неяв-
ки, справу буде розглянуто у вашу відсутність на підставі на-
явних у ній доказів.

Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК 
України, з опублікуванням оголошення про виклик відпо-
відач вважається повідомленим про час та місце розгляду 
справи.

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області 
повідомляє, що 04 квітня 2017 року о 13 годині 10 хвилин у при-
міщенні Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської 
області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 
11, перший поверх, зал № 9, розглядатиметься цивільна спра-
ва за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний 
банк «ПриватБанк» до Дроменка Артура Володимировича про 
стягнення заборгованості за кредитним договором.

У судове засідання викликається відповідач Дроменко Артур 
Володимирович.

У разі неявки відповідача справа розглядатиметься за його 
відсутності.

Згідно частини другої статті 77 ЦПК України сторони 
зобов’язані повідомити суд про причини неявки у судове засі-
дання.

Суддя Л. В. Мелещенко

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що 20.04.2017 року о 09 год. 15 хв. буде розглядатись 
цивільна справа за позовом Пограничного Святослава 
Леонідовича до ПАТ СК «Галицька», Хассун Абдель Ма-
джеб про відшкодування матеріальних збитків, завданих 
внаслідок ДТП.

Хассун Абдель Маджеб, останнє відоме місце прожи-
вання: бульвар Тараса Шевченка, буд. 36, кв. 10, м. Київ, 
01032, викликається в судове засідання як відповідач. У 
випадку неявки в судове засідання, позов буде розгляну-
то у його відсутність на підставі матеріалів справи.

Адреса суду: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31, каб. 
308.

Суддя Н. Г. Притула

Борзнянський районний суд Чернігівської облас-
ті викликає Істанбул Махмут Еркана як відповідача у 
цивільній справі № 730/1242/16-ц за позовом Лісо-
вої Анни Володимирівни до Істанбул Махмут Еркана 
про розірвання шлюбу, яка призначена до розгляду 
на 17 березня 2017 року о 12-00 год. у приміщенні 
Борзнянського районного суду Чернігівської облас-
ті за адресою: вул. Незалежності, 4, м. Борзна Борз-
нянського району Чернігівської області.

Крім того, суд роз’яснює, що відповідно до ст.74 
ЦПК України з опублікуванням даного оголошення 
про виклик відповідач вважається належним чином 
повідомленим про час і місце розгляду справи.

Суддя І. І.Тіслюк

В провадженні Бердянського міськрайонного суду 
знаходиться цивільна справа №310/8779/16-ц за позо-
вом Волокітіної Світлани Вікторівни до Волокітіна Олек-
сандра Олександровича про розірвання шлюбу.

Розгляд справи призначено на 01.03.2017 р. о 09 го-
дині 30 хвилин в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, 
вул. Консульська, 64, каб. 501, суддя Крамаренко А.І., 
тел. (06153) 3-63-75.

Суд викликає Волокітіна Олександра Олександровича 
як відповідача. Явка відповідача до суду є обов’язковою. 
В разі неявки відповідача справа буде розглянута за на-
явними матеріалами.

Погребищенський районний суд Вінницької об-
ласті викликає Черниш Яну Петрівну як відповіда-
ча по цивільній справі № 753/13741/16 за позовом 
Національної академії ВС до Черниш Яни Петрівни 
про відшкодування витрат, пов’язаних з утриман-
ням у навчальному закладі, в судове засідання на 
07.03.2017 р. об 11 год. 00 хв., яке відбудеться в при-
міщенні суду за адресою: Вінницька обл., м. Погре-
бище, вул. Б. Хмельницького, 51. Справу розглядає 
суддя Бойко А.В.

У Подільському районному суді м. Києва 24 трав-

ня 2017 року о 10 год. 30 хв. під головуванням суд-

ді Богінкевич С.М. буде розглядатись цивільна спра-

ва за позовом Тандир Тетяни Миколаївни до Герцик 

Яреми Зіновійовича про поділ спільного майна по-

дружжя.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у су-

дове засідання обов’язкова.

Приморський районний суд м. Одеси викликає Ри-
живанова Владислава Олександровича, 05.07.1968 
року народження, обвинуваченого у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-
3; ч. 2 ст. 258; ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258; ч. 1 ст. 14, ч. 
2 ст. 258; ч. 2 ст. 263-1 КК України для участі у під-
готовчому судовому засіданні щодо розгляду об-
винувального акта у кримінальному провадженні  
№ 22015160000000245 від 09.09.2015 року, для 
розгляду питань, передбачених ст. ст. 314-317 КПК 
України, яке відбудеться 03.03.2017 року о 10 годи-
ні 30 хвилин у приміщенні Приморського районного 
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 
№ 33, зал судових засідань № 108 (суддя Терзі І.Г.).

Обвинуваченому Риживанову В.О. у разі неявки у 
судове засідання повідомити суд про причини сво-
єї неявки.

Суддя І. Терзі

Глибоцький районний суд Чернівецької облас-
ті викликає Баланішку Степана Георгійовича як від-
повідача в судове засідання по цивільній справі  
№ 715/48/17-ц, провадження №2/715/154/17 за позо-
вом Гаас Альони Володимирівни до Баланішки Сте-
пана Георгійовича про розірвання шлюбу на 14 год. 
00 хв. 2 березня 2017 року в зал судового засідан-
ня №1 Глибоцького районного суду Чернівецької об-
ласті за адресою: Чернівецька область, смт Глибока, 
вул. Борців за волю України, 2-а.

Останнє відоме місце проживання Баланішки Сте-
пана Георгійовича: село Станівці Глибоцького району 
Чернівецької області.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута 
за наявними матеріалами в заочному порядку.

Суддя Ю.В. Маковійчук

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінниць-
кої області викликає у судове засідання відповідача 
Ріги Ігоря Миколайовича, остання відома адреса міс-
ця проживання: вул. Дністровська, 12, кв.10, м. Мо-
гилів-Подільський, Вінницької області; у цивільній 
справі №138/3367/16-ц (2/138/72/17) за позовом ПАТ 
КБ «ПРИВАТБАНК» до Ріги Ігоря Миколайовича про 
стягнення заборгованості.

Судове засідання призначене на 15.03.2017 року 
о 14 год. 30 хв. в приміщенні Могилів-Подільського 
міськрайонного суду Вінницької області за адресою: 
Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагай-
дачного, 1/30.

У разі неявки відповідача Ріги І.М. в судове за-
сідання справа буде розглядатись у його відсут-
ність за наявними у справі доказами. Крім того, суд 
роз’яснює відповідачу його обов’язок повідомити 
суд про причини неявки у судове засідання. 

Суддя О.Є.Цибульський

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області викликає Тимофєєву Ольгу Се-
менівну, останнє відоме місце реєстрації якої: Дні-
пропетровська область, м. Нікополь, вул. Чубаря, 
25 а, на 28 березня 2017 р. на 15-00 год. у примі-
щення суду (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201, суд-
дя Рунчева О.В.) як відповідачку по цивільній справі  
№ 182/7218/16-ц (№ провадження 2/0182/1411/2017) 
за позовом ПАТ «АКБ «Капітал» до Тимофєєвої Оль-
ги Семенівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. У разі неявки в судове засідан-
ня відповідачки та невиконання обов’язку повідоми-
ти суд про причини неявки, справу буде розглянуто 
за її відсутності та постановлено заочне рішення.

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає Москальчук Тетяну Іванівну, яка мешкає за адре-
сою: Луганська обл., м. Антрацит, с. Щотове, вул. Перво-
майська, 62, Москальчука Сергія Олександровича, який 
мешкає за адресою: Луганська обл., м. Антрацит, с. Що-
тове, вул. Первомайська, 62, Басараб Олену Євгенівну, 
яка мешкає за адресою: Луганська обл., м. Антрацит, с. 
Щотове, вул. Гагаріна, 7, як відповідачів у судове засі-
дання по цивільній справі № 2/431/65/17-ц, проваджен-
ня 2/431/260/17 р. за позовом Публічного акціонерного 
товариства «Державний ощадний банк України» до Мос-
кальчук Т.І., Москальчука C.O., Басараб О.Є. про стягнен-
ня заборгованості, що відбудеться 17 березня 2017 року 
о 08 годині 00 хв. в приміщенні суду за адресою: Луган-
ська 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 Олійник С. В.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Халдєєву Олену Вікторівну, 09.09.1967 
року народження (останнє відоме місце проживання: 
10-й мікрорайон, 20, кв. 14, м. Красноперекопськ, АР 
Крим, 96000) у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у судо-
ве засідання, яке відбудеться о 10 годині 00 хвилин 
23 березня 2017 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Го-
лосіївського районного суду м. Києва за адресою: 
03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал 
№ 3 (головуючий суддя Первушина О.С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування даного оголошення обвинуваче-
на вважається належним чином ознайомлена з йо-
го змістом.

Апеляційний суд Київської області (м. Київ, вул. Володи-
мирська, 15) викликає в судове засідання Броварську ра-
йонну державну адміністрацію, ТОВ «Фермой-Кі», компанію 
«Кланвест лімітед», ТОВ «Кіб-сервіс», Аугусто Роберт Тома-
шек, «Avango Enterprises Limited», ПАТ «Дніпрометалсер-
віс» на 16:00 02.03.2017 року для участі у розгляді справи 
за заявою Врублевського Збігнева про ухвалення в рішенні 
Апеляційного суду Київської області від 24 вересня 2004 ро-
ку додаткового рішення по справі за позовом Врублевсько-
го Збігнева до Броварської районної державної адміністра-
ції, треті особи: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Фермой-Кі», компанія «Кланвест лімітед», Товариство з об-
меженою відповідальністю «Кіб-сервіс», Аугусто Роберт То-
машек, «Avango Enterprises Limited» про визнання недійсни-
ми рішень про державну реєстрацію змін до договору про ді-
яльність підприємства з іноземною інвестицією у формі То-
вариства з обмеженою відповідальністю «Фермой-Кі».

Суддя А. С. Сержанюк

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

що 03.03.2017 року о 12:00 год. в приміщенні Вінницького 
міського суду Вінницької області за адресою: м. Вінниця, 
вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань № 10 відбу-
деться підготовче судове засідання в кримінальному про-
вадженні № 42016020420000078 за обвинуваченням Бре-
куна Романа Михайловича у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Брекун 
Роман Михайлович, 06.02.1977 р.н., який зареєстрований 
та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, 5 авіаміс-
течко, буд. 14 а, кв. 15. 

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможли-
вості з’явитися до суду, просимо повідомити про причини 
неможливості прибуття в судове засідання. 

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: го-
ловуючого судді Ковальчук Л.В., суддів Іванченка Я.М., 
Бар’яка А.С.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 25 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2  -3 +1  +6 Черкаська -1  +4 +1  +6
Житомирська +2  -3 +1  +6 Кіровоградська -1  +4 +1  +6
Чернігівська +2  -3 0  +5 Полтавська -1  +4 +1  +6
Сумська +2  -3 -1  +4 Дніпропетровська -1  +4 +1  +6
Закарпатська -2  +3 +3  +8 Одеська +1  +6 +3  +8
Рівненська +1  -4 +1  +6 Миколаївська +1  +6 +3  +8
Львівська +1  -4 +1  +6 Херсонська +1  +6 +3  +8
Івано-Франківська +2  -3 +1  +6 Запорізька +2  +7 +4  +9
Волинська +1  -4 +2  +7 Харківська -1  +4 +1  +6
Хмельницька +2  -3 +1  +6 Донецька +2  +7 +4  +9
Чернівецька +2  -3 +1  +6 Луганська +2  +7 +4  +9
Тернопільська +2  -3 +1  +6 Крим +4  +9 +8  +13
Вінницька -1  +4 +1  +6 Київ -1  +1 +2  +4
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Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ФУТБОЛ ПЛЮС. У вітчизня-
ному дитячо-юнацькому спорті  
футбол посідає чи не найперше  
місце. В багатьох областях спе-
ціалізовані заклади,  пов’язані 
саме з цією грою, щороку  на-
бирають повні класи. Водночас 
і проблем у тих, хто навчає, не 
меншає. Тож круглий стіл, при-
свячений питанням формування 
концепції навчально-методич-
ного супроводження діяльності 

вітчизняних спортивних закла-
дів дитячо-юнацького футболу, 
який  днями відбувся в столиці, 
був на часі.

До обговорення проблем ди-
тячо-юнацького футболу до-
лучилися директори клубів, 
ДЮСШ, тренери, науковці, сту-
денти з Києва, Харкова, Івано-
Франківська, Маріуполя та Ки-
ївської області, повідомили в 
прес-службі ФФУ.

«Подія знаменна й тим, що 
вона стала першою тематичною 
зустріччю фахівців та однодум-

ців в рамках створеного на по-
чатку лютого Інституту футбо-
лу. Модерував дискусію керів-
ник відділу дитячо-юнацького 
футболу ФФУ Валерій Золоту-
хін. Він, а також завідувач кафе-
дри футболу Національного уні-
верситету фізичного вихован-
ня і спорту Валерій Ніколаєнко 
розповіли про історію, місію, ме-
ту, структуру нової футбольної 
фундації в напрямку розвитку та 
популяризації дитячо-юнацького 
футболу», — зазначили у прес-
службі.

За підсумками обговоре-
них питань учасники кругло-
го столу підготували пропо-
зиції до вченої ради Інсти-
туту футболу. Вони, зокре-
ма,  звернули увагу на не-
обхідність розробки якісних 
програм для ДЮСШ, СДЮ-
ШОР та училищ олімпійсько-
го резерву, регламенту ФФУ 
з атестації дитячо-юнацьких 
спортивних закладів, запро-
вадження ліцензування клу-
бів у сфері дитячо-юнацького 
футболу тощо.

Забивайликів готуватимуть  
за новою методикою

Оксана ГОЛОВКО, 
«Урядовий кур’єр»

МРІЇ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ. Ко-
ли жителі містечка Гніздичів, що 
в Жидачівському районі Львіщи-
ни, і п’яти довколишніх сіл — По-
рівців, Королівки, Лівчиць, Ру-
дої та Ганнівки після багатого-
динних пристрасних дискусій 
все-таки знайшли спільну мову і 
створили об’єднану територіаль-
ну громаду, ніхто й гадки не мав, 
що  новому суспільному колек-
тивові досить швидко  вдасться  
реалізувати справу, думка про 
яку краяла серце не одній га-
лицькій родині.

Новостворена громада, отри-
мавши  ресурси і можливості на 
власний розсуд вирішувати, ку-
ди їх витрачати, обговорювала 
різні пропозиції: ремонт доріг, 
занедбана комунальна сфера, 
нагальні природоохоронні за-
ходи тощо. Та неочікувано най-
більшу підтримку громадян і об-
раного ними самоврядного ак-
тиву одержала ідея молодих сі-
мей (а з майже семи тисяч міс-
цевого населення — понад 900 
школярів і 537 дошкільнят), які 
запропонували відкрити у Гніз-
дичеві музичну школу.

Ініціатива «Спільними зусил-
лями досягнемо успіхів» по-
справжньому згуртувала лю-
дей. Саме завдяки цьому 72 учні 
з усіх населених пунктів ОТГ, які 
успішно пройшли прослухову-

вання, вже здобувають музич-
ну освіту за фахом  скрипка,  ві-
олончель, труба, гітара баян, 
акордеон під патронатом восьми 
молодих талановитих педагогів.

Приміщення школи відновлю-
вали всім миром. Здобувши пе-
ремогу в конкурсі міні-грантів 
«Від ідеї до розвитку», селищна 
рада витратила зароблені ко-
шти на пульти для нот та акор-
деон. Допомогла громаді при-
дбати музичні інструменти ГО 
«Українська галицька асамб-
лея». А регіональна програма 
«Старший брат» безоплатно 
передала талановитій дівчинці 

— донці атовця справжнісіньку 
скрипку.

Тож цілком заслужено Гнізди-
чівська об’єднана територіальна 
громада отримала диплом ІІ сту-
пеня на загальноукраїнському 
конкурсі «Кращі практики міс-
цевого самоврядування», який 
проводить Мінрегіон за сприян-
ня Програми РЄ «Децентралі-
зація і територіальна консоліда-
ція в Україні».

— Я давно не бачив разом 
стільки щасливих облич, як у 
Гніздичеві. З якою любов’ю, 
натхненням, радістю впоряд-
кували вони цю музичну шко-

лу, якою духовністю сповне-
ні  серця дітей, що отримали 
шанс розвинути свій талант, 
долучитися до високого мис-
тецтва.  Найменших школяри-
ків із довколишніх сіл на уро-
ки довозять громадівським 
автобусом, у кімнатах тепло 
й затишно, — зазначив ви-
кладач Києво-Могилянської 
академії, експерт Ради Євро-
пи Ігор Абрам’юк. — І все це 
завдячуючи  децентралізації, 
розкутості громадської ініці-
ативи, новим реаліям вітчиз-
няного місцевого самовряду-
вання.

Звуки музики по-гніздичівськи

Василь БЕДЗІР,  
«Урядовий кур’єр»

ПРОЩАННЯ ІЗ ЗИМОЮ. 
Двоє найбільших міст Закар-
паття — Ужгород і Мукачеве — 
останній тиждень перед велико-
днім постом, який у народі зо-
вуть Масницею, зробили фес-
тивальним. Першим  повесе-
лився Ужгород, який минули-
ми вихідними проводив свято 
під назвою «Палачінта», а цими 
вихідними на таку ж подію очі-
кують мукачівці. Та, передовсім, 
що означає слово «палачінта». 
На Закарпатті так називають 
млинці — смачне пригощання 
під час Масниці. В обласному 
центрі, де фестиваль палачін-
ти проводили увосьме, вигото-
вили їх близько десяти тисяч з 
усілякою начинкою. Для гостей 

влаштовували майстер-класи 
та дегустації палачінти, виступи 
фольклорних колективів, театру 
вогню, а також спалення симво-
лічної Мари. Діяла безпрограш-
на лотерея від «Руху підтримки 
закарпатських військових».

Мукачівці ж, які свою «Пала-
чінту» проводитимуть цими ви-
хідними, обіцяють встановити 
всеукраїнський рекорд — спек-
ти палачінту велетенських роз-
мірів. Частуватимуть млинця-
ми і закарпатськими стравами, 
влаштують майстер-клас з ви-
пікання млинців за участю то-
рішнього переможця Ласло До-
рі. У міському парку розважа-
тимуться діти й дорослі. Їх су-
проводжуватиме запалення 
фестивальної ватри та спален-
ня всього, що хочемо залишити 
в минулому.

Школярі обладнали 
милиці сонячними  
батарейками

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

УМІЛІ РУКИ. Відразу два цікавих проекти запропонували 
учні 9-го класу спеціалізованої школи № 66 Маріуполя, які взяли 
участь у всеукраїнському конкурсі для молодих підприємців віком 
від 15 до 18 років «Diamond challenge for high school». Приміром, 
поза конкуренцією виявилася ідея юних умільців з приморсько-
го міста щодо створення милиць нового покоління, що виготов-
лятимуться із перероблених алюмінієвих банок, а працюватимуть 
на сонячних батарейках. Ще однією істотною  перевагою легких і 
зручних милиць є наявність при них спеціальної «клешні», завдя-
ки якій можна піднімати якісь речі, навіть не нахиляючись. За сло-
вами капітана команди винахідників Аліни Малєвської,  удоскона-
лене школярами має істотно  допомогти людям з обмеженими фі-
зичними можливостями. 

Маріупольські умільці 
завдяки згаданому вина-
ходові виграли сертифікат 
на суму 1000 доларів, а ще 
запрошення презентува-
ти свій цікавий проект на 
міжнародному підприєм-
ницькому саміті в США, де 
матимуть змогу отримати 
10 тисяч доларів на розви-
ток подібного бізнесу. 

Не залишився поза ува-
гою журі конкурсу та фа-
хівців також ще один еко-
логічний проект маріу-
польських школярів, які 
виношують наміри виготовляти разовий їстівний посуд.

Заступник міського голови Маріуполя Оксана Сухова, ознайо-
мившись із інноваціями та бізнес-ідеями юних умільців, по обіцяла 
їм, що тутешні лікувальні заклади обов’язково вивчать можливість 
використання запропонованого варіанту милиць нового поколін-
ня. «Ми пишаємося нашими талантами і готові їм усіляко допома-
гати. Аби зберегти високий інтелектуальний потенціал міста, ство-
рюватимемо для цього відповідні умови та робочі місця, щоб ви 
змогли працювати для розвитку рідного міста  та всієї України», — 
запевнила вона школярів-винахідників.   

За словами капітана 
команди винахідників 
Аліни Малєвської,  
удосконалене 
школярами має істотно  
допомогти людям з 
обмеженими фізичними 
можливостями. 

Клас скрипки — один з найпопулярніших у селищній музичній школі

У краї за Карпатами печуть палачінти

Ужгородські дівчата знаються і на частуванні,  
й на чаруванні
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