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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 28 лютого 2017 року
USD 2705.3672   EUR 2864.1723      RUB 4.6695     /    AU 340118.76      AG 4961.64      PT 277841.21     PD 212641.86

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ
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ДОКУМЕНТИ

Розпорядження Кабінету
Міністрів України «Про
схвалення Концепції розвитку
Національної гвардії на період
до 2020 року»

ЦИФРА ДНЯ

Експорт цукру
зростатиме

ТОРГІВЛЯ. Україна у 2016—2017 маркетинговому році порівняно
з попереднім періодом збільшила експорт цукру в 33 рази — до 344
тисяч тонн. Такого результату досягнуто завдяки системній і зла-
годженій роботі всієї виробничої ланки — від виробників цукрових
буряків до переробників. Про це сказав міністр агарної політики та
продовольства Тарас Кутовий під час роботи першого Міжнарод-
ного конгресу для виробників та переробників цукрових буряків,
який відбувся в Києві.  За словами міністра, українські аграрії ви-
ростили якісний урожай цукрових буряків, що дало змогу в ниніш-
ньому сезоні отримати 6,9 тонни цукру з одного гектара, а це втричі
більше, ніж в 2010 році. Завдяки зростанню врожайності 2016-го
валовий збір цукрових буряків із площі 290 тисяч гектарів становив
13,2 мільйона тонн, а у 2000-му таку саму кількість цукросировини
було зібрано із площі 747 тисяч гектарів. Тарас Кутовий зазначив,
що у галузі дуже амбітні плани: цьогоріч експортувати мільйон тонн
цукру, повідомляє прес-служба Мінагрополітики. 

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР КІСТІОН:
«Ми вживаємо 

всіх заходів, щоб знизити 
споживання антрациту,
розробляємо алгоритми, 

які дадуть змогу 
найближчим часом 
завозити імпортне 

вугілля».
Віце-прем’єр-міністр про роботу уряду з пошуку
альтернативних джерел забезпечення країни
енергоносіями 
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ОСВІТА

Кількість заявок, які нині подають науковці
Східноукраїнського національного
університету, переміщеного з Луганська 
до Сєверодонецька, на міжнародні гранти,
зросла в рази 

Ринок землі: 
продаж буде, а купівля?

ГОСТРА ТЕМА. Вимога МВФ щодо запровадження ринку землі 
в Україні додала цьому питанню яскравого політичного
забарвлення
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1 626 137 
переселенців із Криму й Донбасу взято 

на облік у структурних підрозділах
соцзахисту населення обласних 

і Київської міської державних адміністрацій

Блокувати не можна припинити!
РОЗБРАТ НА РЕЙКАХ. Учасники акції протесту на лінії розмежування збільшили величезну
кількість нагальних проблем прифронтового Донбасу та України загалом

Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр» 

Події довкола блокування за-
лізничних шляхів на лінії

розмежування на Донбасі й
спроби припинити нелегальні

зв’язки з проросійськими оку-
пантами мають чимало прихиль-
ників і водночас не менше
супротивників. Як часто буває у
подібних непростих ситуаціях,
істина десь посередині. Так само
не піддається сумніву те, що бло-

када вантажів ще тугіше затягла
вузол задавнених проблем, які
потрібно було розв’язувати ще
рік чи два тому. Також склада-
ється враження, що якби наші
«воріженьки» шукали черговий
привід для дестабілізації ситуа-

ції в Україні, то кращий варіант
годі було б вигадати. І тепер, під-
раховуючи збитки і шукаючи
компромісні шляхи виходу із си-
туації, не можемо не помітити,
кому це насамперед вигідно. Та
тому, хто вже майже три роки

веде проти нас цинічну гібридну
війну.

Зона АТО, блокпост, біженці,
лінія розмежування, «кон-
трабас» — ці слова стали
символами сьогодення у
прифронтовому Донбасі. 5
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Гуцол В’ячеслав Петрович, 28 листопада 1981 року на-
родження, уродженець міста Києва, остання відома адре-
са проживання: Київська область, місто Бориспіль, вули-
ця Завокзальна, 25, квартира 47 викликається до Бровар-
ського міськрайонного суду Київської області як відпові-
дач по цивільній справі № 361/192/17 за позовом Гуцол 
Людмили Сергіївни до Гуцола В’ячеслава Петровича про 
розірвання шлюбу.

Судовий розгляд справи відбудеться 06 березня 2017 
року о 08 год. 30 хв. Явка до суду обов’язкова. Адреса су-
ду: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевського, 2, 
кабінет (зал c/з) № 217.

Суддя В. О. Василишин

Апеляційний суд Донецької області у м. Бахмут (вул. Свободи, 10, м. Бахмут, 
84511) розглядає апеляційну скаргу прокурора Краматорської місцевої проку-
ратури Донецької області на ухвалу Краматорського міського суду Донецької 
області від 30.09.2016 р. про повернення прокурору обвинувального акта.

Викликається обвинувачений Лакомов Дмитро Вікторович, 13.03.1977 р. н., 
зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Леніна, буд. 
56, кв. 23, на 09 березня 2017 року о 10.00 год., для участі у судовому засідан-
ні, яке відбудеться в приміщенні апеляційного суду Донецької області за адре-
сою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Свободи, 10.

Суддя С. В. Савкова

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримі-
нальне провадження № 1-кп/761/1211/2016 за обвинуваченням Царьова О. А. 
за ч. 3 ст. 103, ч. 2 ст. 110 КК України, згідно Єдиного державного реєстру до-
судових розслідувань за № 2201600000000047 від 02.03.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що підготовче судо-
ве засідання по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться: 
07.03.2017 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Шевченківського районного су-
ду м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, 513 каб.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя П. Л. Слободянюк

Старобільський районний суд Луганської області викликає Щелкового Вадима Володимировича, про-
живаючого за адресою: пров. Молодіжний, 8/5, с. Бокове-Платове, м. Антрацит, Луганської області, як 
відповідача у судове засідання по цивільній справі № 2/431/317/17р за позовом ПАТ «Правекс Банк» про 
стягнення заборгованості, яке відбудеться 1 березня 2017 року о 15 годині 00 хв. в приміщенні суду за 
адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38а.

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

Суддя О. Ф. Форощук

Старобільський районний суд Луганської області викликає Рифляк Валерія Вячеславовича, який зареєстрований за 
адресою: Луганська область, Антрацитівський район, с. Дубівський, вул. Лермонтова, 1/17 — як відповідача у судове засі-
дання по цивільній справі № 2/431/270/17 за позовом ПАТ «Правекс-Банк» про стягнення заборгованості за договором кре-
диту № 609RNCS130420001 від 11.02.2013 року, яке відбудеться 3 березня 2017 року о 08 годині 00 хв. в приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-а.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України, при 
цьому за результатами розгляду справи по суті буде винесено заочне рішення.

Голова суду О. О. Пелих

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 21 лютого 2017 р. № 86 
Київ

Про затвердження Порядку організації  
та проведення конкурсу з формування 
Громадської ради при Національному  

агентстві з питань виявлення, розшуку  
та управління активами, одержаними  

від корупційних та інших злочинів
Відповідно до частини другої статті 12 Закону України «Про Національ-

не агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами,  
одержаними від корупційних та інших злочинів» Кабінет Міністрів України  
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок організації та проведення конкурсу з формування 
Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку 
та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що 
додається.

2. Установити, що до створення офіційного веб-сайту Національного агент-
ства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від ко-
рупційних та інших злочинів, рішення Голови зазначеного Агентства про прове-
дення конкурсу з формування персонального складу Громадської ради при зга-
даному Агентстві та оголошення про проведення конкурсу, передбачене пунк-
том 5 Порядку, затвердженого цією постановою, розміщуються на спеціальній 
сторінці Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від 21 лютого 2017 р. № 86

ПОРЯДОК  
організації та проведення конкурсу з формування Громадської  
ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку  

та управління активами, одержаними від корупційних  
та інших злочинів

1. Цей Порядок визначає процедуру організації та проведення конкурсу з 
формування Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлен-
ня, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших зло-
чинів (далі — Національне агентство).

2. Громадська рада при Національному агентстві (далі — Громадська рада) 
формується у складі дев’яти осіб на підставі результатів конкурсу.

Конкурс з формування персонального складу Громадської ради (далі — 
конкурс) проводиться шляхом відкритого рейтингового інтернет-голосування 
громадян, які проживають на території України (далі — інтернет-голосування).

Конкурс з обрання нового члена Громадської ради замість того, повнова-
ження якого припинено, проводиться за процедурою та на умовах, визначе-
них цим Порядком.

3. До складу Громадської ради згідно із Законом України «Про Національне 
агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одер-
жаними від корупційних та інших злочинів» (далі — Закон) не може входи-
ти особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або 

не знята в установленому законом порядку, або на яку за вчинення адміністра-
тивного правопорушення накладено стягнення у вигляді позбавлення права 
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

3) притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної си-
ли, до кримінальної відповідальності за вчинення умисного злочину;

4) протягом одного року до подання заяви про участь у конкурсі незалежно 
від строку входила до складу керівних органів політичної партії.

4. Голова Національного агентства приймає рішення про проведення конкур-
су, яке повинно містити такі відомості:

1) адресу веб-сайту, на якому проводитиметься інтернет-голосування;
2) дату проведення інтернет-голосування, якою повинна бути визначена ка-

лендарна дата, що настає щонайменше через 20 робочих днів з дня, що настає 
за днем прийняття рішення про проведення конкурсу, а також момент початку 
інтернет-голосування у часі в таку дату;

3) строк висування громадськими об’єднаннями кандидатів до складу Гро-
мадської ради, який не може бути менш як 10 робочих днів з дня, що настає за 
днем прийняття рішення про проведення конкурсу, а також адресу електронної 
пошти, на яку надсилаються передбачені цим Порядком документи;

4) склад конкурсної комісії для підготовки проведення конкурсу (далі — 
конкурсна комісія).

Рішення Голови Національного агентства про проведення конкурсу з обран-
ня нового члена Громадської ради замість того, повноваження якого припине-
но, приймається не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів, що настають за 
днем припинення повноважень відповідного члена Громадської ради.

Рішення Голови Національного агентства про проведення конкурсу підлягає 
оприлюдненню в день його прийняття на веб-сайті, на якому проводитиметь-
ся інтернет-голосування.

5. Разом з рішенням Голови Національного агентства про проведення кон-
курсу на веб-сайті, на якому проводитиметься інтернет-голосування, оприлюд-
нюється оголошення про проведення конкурсу, яке повинно містити такі відо-
мості:

1) адресу веб-сайту, на якому проводитиметься інтернет-голосування;
2) дату проведення та момент початку інтернет-голосування у часі;
3) строк висування громадськими об’єднаннями кандидатів до складу Гро-

мадської ради, а також адресу електронної пошти, на яку ними надсилаються 
передбачені цим Порядком документи;

4) перелік документів, які надсилаються для участі у конкурсі.
6. Кандидати для участі в конкурсі з формування Громадської ради вису-

ваються громадськими об’єднаннями, що діють відповідно до Закону Украї-
ни «Про громадські об’єднання» не менш як два роки і статутна діяльність яких 
пов’язана із запобіганням, протидією корупції або охороною прав і свобод лю-
дини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, 
навколишнього природного середовища, конституційного устрою України від 
злочинних посягань (далі — громадські об’єднання).

Відповідний досвід діяльності громадського об’єднання може бути підтвер-
джений щорічними та іншими звітами громадського об’єднання,  повідомлен-

нями у засобах масової інформації, іншою інформацією про організовані гро-
мадським об’єднанням заходи у відповідних сферах тощо. Інформація про при-
наймні один з прикладів діяльності громадського об’єднання у відповідній сфе-
рі повинна бути поширена з метою її доведення до необмеженого кола осіб до 
дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Громадське об’єднання може висунути для участі в конкурсі не більше од-
ного кандидата.

Кандидати, які висуваються для участі в конкурсі, повинні відповідати вимо-
гам, зазначеним у пункті 3 цього Порядку.

7. Громадське об’єднання висуває кандидата до складу Громадської ради 
шляхом надіслання на зазначену в оголошенні про проведення конкурсу адре-
су електронної пошти:

1) рішення керівного органу громадського об’єднання про висування канди-
дата для участі в конкурсі;

2) копії статуту громадського об’єднання;
3) інформацію про досвід діяльності громадського об`єднання відповідно до 

абзацу другого пункту 6 цього Порядку;
4) заяви кандидата про участь у конкурсі, яка також повинна містити пові-

домлення про:
відповідність кандидата вимогам Закону до члена Громадської ради;
згоду кандидата виконувати всі визначені Законом функції Громадської ра-

ди;
відсутність у кандидата реального чи потенційного конфлікту інтересів у ро-

зумінні Закону України «Про запобігання корупції», виходячи з того, що функції 
члена Громадської ради у значенні цього Порядку є представницькими повно-
важеннями у розумінні Закону України «Про запобігання корупції»;

мотиви кандидата бути обраним до Громадської ради;
згоду кандидата на обробку персональних даних, а також на оприлюднен-

ня копій документів, зазначених у підпунктах 4—6 цього пункту, працівника-
ми Національного агентства, а також працівниками державного органу, через 
веб-сайт якого проводиться інтернет-голосування, з метою дотримання вимог 
цього Порядку;

контактний номер телефону та адресу електронної пошти кандидата;
5) копії документа, що посвідчує особу кандидата;
6) автобіографії кандидата, що містить: прізвище, ім’я та по батькові (за на-

явності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про 
освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу 
(у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі 
в минулому, відомості про наявність чи відсутність судимості.

Відповідальними за достовірність поданих відомостей є громадське 
об’єднання і висунений ним кандидат.

8. Надіслані громадськими об’єднаннями документи (крім відомостей про 
контактні номери телефонів, адреси електронної пошти кандидатів та копій до-
кументів, що посвідчують їх особу) розміщуються на веб-сайті, на якому про-
водитиметься інтернет-голосування, протягом доби з часу їх надходження на 
зазначену в оголошенні про проведення конкурсу адресу електронної пошти.

9. Конкурсна комісія утворюється у складі трьох осіб. До складу конкурс-
ної комісії можуть входити працівники Національного агентства, а також інші 
особи.

Конкурсна комісія:
забезпечує оприлюднення на визначених цим Порядком умовах: рішення Го-

лови Національного агентства про проведення конкурсу, оголошення про про-
ведення конкурсу, надісланих громадськими об’єднаннями документів з метою 
висування кандидатів до складу Громадської ради;

проводить протягом трьох робочих днів з дня, що настає за днем закінчен-
ня строку висування громадськими об’єднаннями кандидатів до складу Гро-
мадської ради, аналіз поданих громадськими об’єднаннями документів щодо 
їх відповідності передбаченим цим Порядком вимогам, складає та надає Голові  
Національного агентства звіт, який повинен містити:

перелік кандидатів до складу Громадської ради, висунутих громадськими 
об’єднаннями, які допускаються до участі в інтернет-голосуванні, з відповід-
ним обґрунтуванням;

перелік кандидатів до складу Громадської ради, висунутих громадськими 
об’єднаннями, які не допускаються до участі в інтернет-голосуванні, з відпо-
відним обґрунтуванням.

Засідання конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової ін-
формації та журналістів.

Звіт конкурсної комісії підлягає оприлюдненню не пізніше ніж на наступ-
ний день за днем його складення на веб-сайті, на якому проводитиметься ін-
тернет-голосування.

10. Якщо для участі у конкурсі з формування Громадської ради висунуто 
менш як дев’ять кандидатів, Голова Національного агентства повинен продо-
вжити строк висування громадськими об’єднаннями кандидатів до складу Гро-
мадської ради не менш як на п’ять робочих днів та перенести дату та час про-
ведення інтернет-голосування. Відповідне рішення та оголошення оприлюдню-
ються на веб-сайті, на якому проводитиметься інтернет-голосування, в день 
прийняття зазначеного рішення.

11. Інтернет-голосування проводиться протягом дванадцяти годин з визна-
ченого моменту початку інтернет-голосування у часі у календарну дату інтер-
нет-голосування.

12. Інтернет-голосування проводиться через офіційний веб-сайт Національ-
ного агентства.

За відсутності технічної можливості проведення інтернет-голосування через 
офіційний веб-сайт Національного агентства інтернет-голосування за процеду-
рою, визначеною цим Порядком, може проводитися через веб-сайт іншого дер-
жавного органу, на якому раніше проводилось інтернет-голосування, зокрема 
веб-сайт Національного антикорупційного бюро, за згодою такого органу.

У разі проведення інтернет-голосування через веб-сайт іншого державного 
органу визначені у пунктах 4 і 5, 7—9 і 14 цього Порядку рішення, оголошення 
та відомості також розміщуються на веб-сайті такого органу державної влади. 
Зазначені у цьому абзаці відомості підлягають перенесенню на офіційний веб-
сайт Національного агентства після завершення конкурсу.

13. Будь-який громадянин, який проживає на території України, може взяти 
участь в інтернет-голосуванні.

Під час участі в інтернет-голосуванні громадянин може проголосувати не 
більш як за дев’ять кандидатів, а у разі проведення інтернет-голосування для 
обрання члена Громадської ради замість того, повноваження якого припинені, 
— за одного кандидата.

Підрахунок голосів та формування рейтингу кандидатів здійснюються в ав-
томатичному режимі.

Обраними до Громадської ради за результатами інтернет-голосування вва-
жаються дев’ять кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів, а у ра-
зі проведення інтернет-голосування для обрання члена Громадської ради за-
мість того, повноваження якого припинені, — кандидат, який набрав найбіль-
шу кількість голосів.

14. Не пізніше ніж через три робочих дні після закінчення інтернет-голосу-
вання Голова Національного агентства затверджує склад Громадської ради або 
затверджує рішення про внесення змін до такого складу (у разі проведення 

конкурсу для обрання члена Громадської ради замість того, повноваження яко-
го припинені).

Наказ про затвердження складу Громадської ради або затвердження рішен-
ня про внесення змін до такого складу разом з оголошенням про результати ін-
тернет-голосування із зазначенням кількості голосів, поданих за кожного кан-
дидата, а у разі проведення конкурсу для обрання члена Громадської ради за-
мість того, повноваження якого припинені, — із зазначенням обраного члена 
Громадської ради, оприлюднюються на веб-сайті, на якому проводилось інтер-
нет-голосування, на наступний день після його видання.

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

ЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
23.02.2017                       Київ                                № 220

Про встановлення на березень 2017 року 
роздрібних тарифів на електричну енергію 

при переході до ринкових роздрібних 
тарифів на електричну енергію,  

що відпускається для кожного класу 
споживачів, крім населення, на території 

України

Відповідно до законів України «Про електроенергетику» та «Про Національ-
ну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 07 травня 2014 ро-
ку № 148 «Про особливості регулювання відносин у сфері електроенергетики 
на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севасто-
поля» та від 07 травня 2015 року № 263 «Про особливості регулювання відно-
син у сфері електроенергетики на території, де органи державної влади тимча-
сово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження» та 
Порядку ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що 
відпускається споживачам, затвердженого постановою НКРЕКП від 13 червня 
2016 року № 1129, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити на березень 2017 року роздрібні тарифи на електричну енер-

гію при переході до ринкових роздрібних тарифів на електричну енергію, що 
відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території 
України:

Енергопостачальні компанії

Тарифи для споживачів згідно 
з класом напруги без ПДВ, коп./

кВт·год
1 клас

напруги
2 клас

напруги
1 2 3

ПАТ «Вінницяобленерго» 154,54 204,71
ПАТ «Волиньобленерго» 152,80 193,95
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» 140,96 164,65
ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»* 153,78 195,55
ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» 154,00 207,42
ПАТ «Закарпаттяобленерго» 157,78 208,13
ПАТ «Запоріжжяобленерго» 142,31 176,50
ПАТ «Київенерго» 146,22 165,27
ПАТ «Київобленерго» 155,03 188,88
ПАТ «Кіровоградобленерго» 158,33 205,70
ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»* 171,87 215,26
ПАТ «Львівобленерго» 155,84 192,76
ПАТ «Миколаївобленерго» 151,84 191,60
ПАТ «Одесаобленерго» 154,09 195,60
ПАТ «Полтаваобленерго» 150,78 190,60
ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 156,26 211,74
ПАТ «Рівнеобленерго» 158,77 202,91
ПАТ «Сумиобленерго» 153,94 201,13
ВАТ «Тернопільобленерго» 157,05 203,55
АК «Харківобленерго» 153,01 185,23
ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» 160,33 201,81
ПАТ «Хмельницькобленерго» 154,84 201,37
ПАТ «Черкасиобленерго» 148,71 183,90
ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» 158,52 202,06
ПАТ «Чернігівобленерго» 157,00 202,99
ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» 138,83 162,95
ДП «Регіональні електричні мережі»* 136,52 153,28
ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля»* 135,82 168,48
ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» 149,79 183,56
ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» 151,44 201,78
ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»* 132,97 137,59
ПАТ «Укрзалізниця»* 143,67 176,43

___________
* на території здійснення ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної 

влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження

2. Ця постанова набирає чинності з 01 березня 2017 року, але не раніше дня, 
наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні — га-
зеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП Д. Вовк
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оголошення

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

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викликає Очереть-
ка Ігоря Валерійовича, 09.08.1970 року народження, та Федотова 
Михайла Вікторовича, 21.06.1969 року народження, в судове за-
сідання у кримінальному провадженні № 1-кп/З31/20/2016 за об-
винуваченням Очеретька Ігоря Валерійовича, Федотова Михайла 
Вікторовича у скоєнні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, яке відбудеть-
ся 10.03.2017 року об 11 годині 00 хвилин в приміщенні суду за 
адресою: місто Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 6, зал № 1. 

Суддя Стратій Є. В.

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська, розташований за 
адресою: 49101, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 29, викликає Прошину Ірину 
Михайлівну, Олійника Юрія Миколайовича як відповідачів по цивіль-
ній справі № 203/6104/16-ц за позовом Шаршакової Ірини Вікторівни 
до Прошиної Ірини Михайлівни, Олійника Юрія Миколайовича, треті 
особи — приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріаль-
ного округу Ричка Юлія Олександрівна, Шаршаков Віталій Вікторович, 
Шаршаков Віктор Хомич, Шаршакова Валентина Миколаївна про ви-
знання договору купівлі-продажу недійсним та скасування державної 
реєстрації, яке відбудеться о 16-00 годині 09 березня 2017 року. У ви-
падку неявки відповідачів справу буде розглянуто у заочному порядку.

Суддя С. Ф. Карпенко

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області викликає 
Макодзьобу Дмитра Івановича, 12.10.1966 р.н., останнє відоме 
місце проживання: 23135, Вінницька область, Жмеринський ра-
йон, с. Межирів, вул. Західна, 19, в судове засідання як відпові-
дача у цивільній справі №130/80/17 за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Макодзьоби Д. І. про стягнення заборгованості, яке від-
будеться о 08-30 год. 13.03.2017 року за адресою: Вінницька об-
ласть, м. Жмеринка, вул. Образцова, 6.

У разі неявки відповідача Макодзьоби Д. І. у судове засідання, 
справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі 
доказами. Про причини неявки необхідно повідомити суд.

Суддя К. А. Шепель

18.07.2016 
Пінтус Йосип 
Геннадійович 

звільнився 
з посади 

директора 
ТОВ «РБК-Україна» 

(код ЄДРПОУ 
34046996) 
за власним 
бажанням.

Дубровицьким районним судом Рівненської області 27.12.2016 
року розглянуто цивільну справу №560/975/16-ц за позовом Гу-
зич Ірини Анатоліївни до Гузич Василя Володимировича про стяг-
нення аліментів на утримання малолітньої дитини.

Даним рішенням позов Гузич Ірини Анатоліївни було задово-
лено в повному обсязі, з повним текстом рішення відповідач Гу-
зич Василь Володимирович може ознайомитися, звернувшись до 
канцелярії Дубровицького районного суду, за адресою: м. Дубро-
виця, вул. Миру, 2 а Рівненської області.

Суддя Оборонова І. В.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну спра-
ву про стягнення заборгованості за позовом ПАТ«КБ«УФС» до:

Відповідач Арсенов Олександр Дмитрович, останнє місце реє-
страції та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, Микитівський 
район, вул. Жукова, буд. 30, кв. 20, викликається 09 березня 2017 
року о 08 год. 10 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позо-
ву та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у йо-
го відсутності.

Суддя Кузнецов Р. В.

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області викли-
кає Добру Оксану Олександрівну, 21.08.1983 р.н., останнє відо-
ме місце проживання: 23100, Вінницька область, м. Жмеринка, 
вул. Короленко, 4/6, в судове засідання як відповідача у цивільній 
справі №130/78/17 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Доброї 
О. О. про стягнення заборгованості, яке відбудеться о 08-45 год.  
13.03.2017 року за адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, 
вул. Образцова, 6.

У разі неявки відповідачки Доброї О. О. у судове засідання, 
справу буде розглянуто за її відсутності за наявними у справі до-
казами. Про причини неявки необхідно повідомити суд.

Суддя К. А. Шепель

18.07.2016 
Горбатенко Олег 

Ігорович 
звільнився 
з посади 

директора 
ТОВ «МБІ» 

(код ЄДРПОУ 
33550508) 
за власним 
бажанням.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ло-
моносова, 157) розглядає цивільні справи за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» до Філіпп К. В., Єрупсанова А. В., 
Удич І. Г., про стягнення заборгованості за кредитним 
договором.

Відповідач у справі № 233/5966/16-ц Філіпп Костянтин 
Валерійович, 30.11.1985 р.н., останнє відоме місце реє-
страції якого: с. Русин Яр, Костянтинівського району До-
нецької області, вул. Чапаєва, буд. 66, викликається до 
суду на 06 березня 2017 року о 08-10 годині, каб. № 15, 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 233/5896/16-ц Єрупсанов Ан-
дрій Володимирович, 04.05.1984 р.н., останнє відоме 
місце реєстрації якого: м. Костянтинівка Донецької об-
ласті, вул. Інтернаціональна, буд. 464, кв.49, викликаєть-
ся до суду на 06 березня 2017 року о 08-20 годині, каб. 
№ 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 233/5895/16-ц Удич Ігор Гри-
горович, 17.12.1990 р.н., останнє відоме місце реєстра-
ції якого: с. Стара Миколаївка Костянтинівського району 
Донецької області, вул. Свердлова, буд.9-а, викликаєть-
ся до суду на 06 березня 2017 року о 08-30 годині, каб. 
№ 15, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. С. Малінов

Міловський районний суд Луганської області пові-
домляє, що 07 березня 2017 року о 09 годині 00 хви-
лин у приміщенні Міловського районного суду відбу-
деться судове засідання з розгляду цивільної спра-
ви № 2-24/418/813/16-ц за позовом Тараненко Ната-
лії Олександрівни до Тараненка Олега Івановича про 
розірвання шлюбу. У разі неявки відповідача у судо-
ве засідання або неповідомлення причин неявки, о 
09 годині 00 хвилин 14 березня 2017 року у судово-
му засіданні по даній справі буде винесено заочне рі-
шення у вашу відсутність за наявними по справі до-
казами.

Суддя С. І. Чехов

Ямпільський районний суд Сумської області викликає 
Шимченка Петра Віталійовича, 07.05.1993 р.н, зареєстрова-
ного за адресою: с. Степанівка, Ямпільського району, Сум-
ської області, вул. Партизанська, буд. 17, в судове засідан-
ня як відповідача по цивільній справі № 590/134/17 за позо-
вом ПАТ КБ «Приват Банк» про стягнення заборгованості за 
кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 15 березня 2017 року об 11 
годині 00 хвилин в приміщенні Ямпільського районного суду 
Сумської області, що знаходиться за адресою: б-р Ювілей-
ний, 8/2, смт Ямпіль, Сумської області.

У разі неявки відповідача в судове засідання без поваж-
них причин, справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Я. П. Бондарчук

Дергачівський районний суд повідомляє, що 
17.03.2017 року о 10.30 у приміщенні Дергачівського ра-
йонного суду Харківської області за адресою: Харківська 
обл., Дергачівський р-н, м. Дергачі, вул. 1-го Травня, 63, 
буде розглядатись справа за позовом Харченка Євгена 
Івановича до Корнієнко Тетяни Леонідівни про визна-
ння особи такою, яка втратила право користування жит-
ловим приміщенням. Явка відповідача Корнієнко Тетяни 
Леонідівни є обов’язковою. У випадку неявки до суду в 
зазначений день і час без поважних причин, або непо-
відомлення про причини неявки, справу буде розгляну-
то без відповідача на підставі наданих по справі доказів з 
постановленням заочного рішення.

Суддя Л. К. Калмикова

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як 
відповідача Горейка Сергія Миколайовича за позо-
вом Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП 
Факторинг Україна» до Горейка Сергія Миколайови-
ча про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором. Судове засідання відбудеться 15.03.2017 р. о 
12 год. 45 хв. у приміщенні Суворовського районного 
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорномор-
ського козацтва, 68, зала судових засідань № 19. У 
разі неявки Горейка Сергія Миколайовича судове за-
сідання буде проведене у його відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по справі  
№ 409/186/17 за позовом Белецького Володимира Дми-
тровича до Белецької Валентини Василівни про розірвання 
шлюбу.

Судове засідання відбудеться 10.03.2017 року о 08.00 год. 
(резервна дата 24.03.2017 року о 08.00 год.) в залі суду за 
адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевчен-
ка, 2.

Викликається як відповідачка Белецька Валентина Ва-
силівна, останнє відоме місце реєстрації: вул. Котовського, 
буд. 7, кв. 12, с. Ювілейне, м. Луганськ.

У випадку неявки відповідачки справу буде розглянуто за 
її відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

У провадженні Броварського міськрайонного суду Київ-
ської області перебуває цивільна справа за позовом Кова-
ленка Аркадія Васильовича до Коваленко Галини Миколаїв-
ни, Коваленка Віталія Аркадійовича, третя особа: Броварська 
міська рада Київської області, про визнання осіб такими, що 
втратили право користування житловим приміщенням. Суд 
викликає як відповідачів по даній справі Коваленко Галину 
Миколаївну та Коваленка Віталія Аркадійовича, останнє ві-
доме місце реєстрації: Київська область, м. Бровари, вул. Бі-
лодубровна, буд. 2, кв. 4.

Розгляд справи відбудеться о 15 год. 00 хв. 13 березня 
2017 року в залі суду за адресою: м. Бровари, вул. Грушев-
ського, буд. 2, каб. 213. У випадку неявки відповідачів спра-
ва буде розглянута за їх відсутності.

Суддя Н. М. Петришин

Відповідачу Чіквіладзе Левану, адреса: м. Київ, вул. Урлівська, 30, кв. 257, необхід-
но з’явитися 13.03.2017 р. о 09 год. 30 хв. до Дарницького районного суду м. Києва  
(м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 114), для участі в судовому засіданні по цивільній спра-
ві за позовом Коновалової-Амеліної Анни Володимирівни до Чіквіладзе Левана про ро-
зірвання шлюбу.

У разі неявки відповідача до суду, справу буде розглянуто по суті за наявними в ній 
матеріалами у його відсутність в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

Суддя Є. І. Вовк

Гребінківський районний суд Полтавської області викликає Хваля Олександра Івано-
вича як відповідача у справі за позовом Нестерова Юрія Олексійовича до Хваля Олек-
сандра Івановича про стягнення заборгованості за договором позики.

Судовий розгляд справи відбудеться 14 березня 2017 року о 14 год. 30 хв. в залі су-
дового засідання № 2 Гребінківського районного суду Полтавської області за адресою: 
вул. Ярослава Мудрого, 4, м. Гребінка, Полтавської області.

Явка Хваля Олександра Івановича до суду є обов’язковою.
Суддя В. Шевченко

Втрачено правовстановлюючі документи  
на судно «Олександр Космодем’янський»  
свідоцтво про право власності № 003913  

від 28.05.15 та свідоцтво про право  
плавання під Державним прапором України 

№ 002014 від 28.05.15, що належить Кузьмик 
Олександру Вікторовичу,  

вважати недійсними.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, 

що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, в залі су-
дових засідань №19, 06.03.2017 року об 11:30 годині, відбу-
деться підготовче судове засідання у кримінальному прова-
дженні за обвинуваченням Гавриша Миколи Миколайовича 
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408,  
ч. 2 ст. 402 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинувачен-
ня: обвинувачений Гавриш Микола Миколайович та захис-
ник Найчук Ольга Євгенівна.

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

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого 
судді Курбатової І. Л., суддів Бар’як А. С., Ковальчук Л. B.

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва 
перебуває кримінальне провадження № 1-кп/761/399/2017 
за обвинуваченням Колесніченка Вадима Васильовича у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2  
ст. 110, ч. 3 ст.161 КК України, згідно Єдиного державного 
реєстру досудових розслідувань за № 22014000000000510 
від 14.11.2014. Шевченківський районний суд м. Києва пові-
домляє, що судове засідання по вищевказаному криміналь-
ному провадженню відбудеться 06.03.2017 року о 10 год. 00 
хв. в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва 
за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, 602 каб.

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

Суддя А. В. Трубніков

Слов’янський міськрайонний суд Доне-
цької області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2) розглядає цивільну справу 
про стягнення заборгованості за позовом ПАТ 
«КБ «УФС» до відповідача Засядька Олексан-
дра Олександровича, останнє місце реєстрації 
та проживання: Донецька обл., Микитівський ра-
йон, вул. Маршала Москаленка, буд. 9, кв. 27, 
викликається 9 березня 2017 року о 08 год. 00 
хв. до суду, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідач повинен повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута 
в його відсутність.

Суддя Кузнецов Р. В.

Козелецький районний суд Чернігівської 
області викликає у судове засідання, яке від-
будеться 10 березня 2017 року о 09.00 годині 
в приміщенні Козелецького районного суду 
Чернігівської області за адресою: смт Козе-
лець, вул. Свято-Преображенська (стара на-
зва вул. Леніна), 7, Хоменко Любов Михай-
лівну (останнє відоме місце реєстрації: Чер-
нігівська обл., Козелецький р-н, смт Десна, 
вул. Довженка, буд. 36, кв. 9) як відповіда-
чку по цивільній справі № 734/252/17 за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Хоменко Любо-
ві Михайлівни про стягнення заборгованості.

Суддя В. В. Соловей

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

ТОВАРНА БІРЖА «ІННЕКС»

Номер лота: №Q82026b730
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/елек-
тронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: 21 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/9747-21032017-217

ТБ «ПЕРША УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА «Україна»

Номер лота: №Q81926b729
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 21 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/9774-465

Широківський районний суд Дніпропетровської об-
ласті викликає в судове засідання Петросян Армана Ми-
колайовича, 22.02.1987 року народження, який був заре-
єстрований за адресою: с. Яблунівка, Широківський ра-
йон, Дніпропетровської області, вул. Ющенка, буд. 16, як 
відповідача по цивільній справі за позовом Публічного 
акціонерного товариства Комерційний Банк «ПРИВАТ-
БАНК» до Петросян Армана Миколайовича про стягнен-
ня заборгованості.

Судове засідання відбудеться 10 квітня 2017 року об 
11.30 год. за адресою: смт Широке, Широківський ра-
йон, Дніпропетровської області, вул. Соборна, 86 (зал су-
дового засідання № 3), суддя Леонідова О. В.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікуван-
ня оголошення в пресі відповідач Петросян Арман Мико-
лайович вважається повідомленим про час та місце роз-
гляду справи.

У разі неявки справа буде розглянута за його відсут-
ності.

Широківський районний суд Дніпропетровської об-
ласті викликає в судове засідання Пилипенко Людми-
лу Павлівну, 21.01.1984 року народження, яка була за-
реєстрована за адресою: с. Шестірня, Широківський ра-
йон, Дніпропетровської області, вул. Набережна, буд. 6, 
як відповідачка по цивільній справі за позовом Публічно-
го акціонерного товариства Комерційний Банк «ПРИВАТ-
БАНК» до Пилипенко Людмили Павлівни про стягнення 
заборгованості.

Судове засідання відбудеться 10 квітня 2017 року об 
11.00 год. за адресою: смт Широке, Широківський ра-
йон, Дніпропетровської області, вул. Соборна, 86 (зал су-
дового засідання № 3), суддя Леонідова О. В.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікуван-
ня оголошення в пресі відповідач Пилипенко Людмила 
Павлівна вважається повідомленою про час та місце роз-
гляду справи.

У разі неявки справа буде розглянута за її відсутності.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) з продажу активів ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» – 

прав вимоги за кредитами фізичних осіб на електронному торговельному майданчику
Товарна біржа «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА»

Номери лотів: №№ Q8103b579 - Q8103b583

Коротка назва лота/номера 
кредитного договору:

Права вимоги за кредитними договорами, укладеними з фізични-
ми особами, та договорами забезпечення виконання зобов’язань

Місце проведення аукціону: https://sale-tbe.com.ua

Дата проведення аукціону: 24.03.2017

Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)  
по кожному лоту вказується на веб-сайті організатора торгів

Детальна інформація  
по лоту (параметри,  
забезпечення, початкова ціна, 
правила участі в аукціоні)

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/175-pat-kb-
yevrobank/9692-24032017-1

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) з продажу активів ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» – 

прав вимоги за кредитами фізичних осіб на електронному торговельному майданчику
ТОВ «Ньютенд»

Номери лотів: №№ Q8093b576 - Q8103b578
Коротка назва лота/номера 
кредитного договору:

Права вимоги за кредитними договорами, укладеними з фізични-
ми особами, та договорами забезпечення виконання зобов’язань

Місце проведення аукціону: https://ea.newtend.com
Дата проведення аукціону: 24.03.2017
Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)  

по кожному лоту вказується на веб-сайті організатора торгів
Детальна інформація  
по лоту (параметри,  
забезпечення, початкова ціна, 
правила участі в аукціоні)

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/175-pat-kb-
yevrobank/9681-24032017

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) з продажу активів ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» – 

прав вимоги за кредитами фізичних осіб на електронному торговельному майданчику
ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Інформаційні технології»

Номери лотів: №№ Q8113b584 - Q8113b592

Коротка назва лота/номера 
кредитного договору:

Права вимоги за кредитними договорами, укладеними з фізични-
ми особами, та договорами забезпечення виконання зобов’язань

Місце проведення аукціону: http://smarttendr.biz/

Дата проведення аукціону: 24.03.2017

Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)  
по кожному лоту вказується на веб-сайті організатора торгів

Детальна інформація по лоту 
(параметри, забезпечення,  
початкова ціна, правила  
участі в аукціоні)

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/175-pat-kb-
yevrobank/9678-24-03-2017123321
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оголошення

Яготинський районний суд Київської області ви-
кликає Прогрущенко Еліну Петрівну, 01.11.1977 ро-
ку народження, останнє відоме місце проживання: 
м. Яготин Київської області, провулок Залізничний, 
5, як відповідачку в судове засідання на 15 годину 30 
хвилин 16 березня 2017 року по цивільній справі за 
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Прогрущенко Елі-
ни Петрівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

У разі неявки в судове засідання, справу буде роз-
глянуто за її відсутності на підставі наявних у ній до-
казів.

Суддя Литвин Л. І.

У Подільському районному суді м. Києва 17 трав-

ня 2017 року об 11 год. 00 хв. під головуванням судді 

Богінкевич С. М. буде розглядатись цивільна справа 

за позовом ФОП Бердовської Катерини Павлівни до 

Пазенко Людмили Іванівни про стягнення заборгова-

ності та штрафних санкцій за договором.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у су-

дове засідання обов’язкова.

Яготинський районний суд Київської області викли-
кає Дяченка Олега Вікторовича, 21.09.1990 року наро-
дження, останнє відоме місце проживання: с. Ничипорів-
ка Яготинського району Київської області, вул. Хлібороб-
ська, 13, як відповідача в судове засідання на 10 годи-
ну 15 березня 2017 року по цивільній справі за позовом 
Публічного акціонерного товариства Комерційний банк 
«ПриватБанк» до Дяченка Олега Вікторовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором за адре-
сою: м. Яготин Київської області, вул. Незалежності, 67.

У разі неявки Дяченка Олега Вікторовича в судове за-
сідання, справу буде розглянуто за його відсутності на 
підставі наявних у ній доказів.

Суддя Л. І. Литвин

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Момот Олену 
Євгенівну, як відповідачку в судове засідання по ци-
вільній справі № 426/226/17 за позовом Момота Вя-
чеслава Івановича до Момот Олени Євгенівни про ро-
зірвання шлюбу, що відбудеться 7 березня 2017 ро-
ку о 10.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

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

Семенівський районний суд Полтавської області 
викликає Аспіотіс Людмилу Георгіївну (останнє відо-
ме зареєстроване місце проживання: м. Маріуполь, 
пер. Аносова, 9, кв. 47 Донецької області) як відпові-
дачку в судове засідання у цивільній справі за позо-
вом Аспіотіса Олександра Миколайовича до Аспіотіс 
Людмили Георгіївни, Аспіотіс Оксани Володимирівни 
про зменшення розміру аліментів.

Розгляд справи відбудеться 17 березня 2017 року 
о 14 год. 00 хв. у залі судових засідань у приміщен-
ні Семенівського районного суду Полтавської області 
за адресою: вул. Шевченка, 41а, смт Семенівка, Пол-
тавська область.

Явка відповідачки до суду обов’язкова. В разі не-
явки, справу може бути розглянуто за відсутності 
відповідачки та ухвалено заочне рішення. Відповіда-
чка зобов’язана повідомити суд про причини неявки 
в судове засідання.

Суддя В. О. Любицький

Апеляційний суд Черкаської області викликає в судове за-
сідання як відповідачів Айларова Романа Валерійовича, Бі-
нусова Михайла Марковича, Бінусову Сіму Олександрівну 
по цивільній справі № 712/13626/16-ц (22-ц/793/512/17) за 
заявою Бінусова Михайла Марковича про скасування захо-
дів забезпечення позову у справі за позовом Дядченка Ві-
талія Миколайовича до Айларова Романа Валерійовича, Бі-
нусова Михайла Марковича, Бінусової Сіми Олександрівни, 
треті особи: Приватний нотаріус Київського міського нотарі-
ального округу Мельниченко Ірина Олександрівна, Приват-
ний нотаріус Київського міського нотаріального округу Лит-
вина Леся Олексіївна, Приватний нотаріус Черкаського місь-
кого округу Левіцька Елеонора Антонівна про визнання пра-
вочинів недійсним та витребування майна з чужого незакон-
ного володіння.

Засідання відбудеться 07 березня 2017 року о 08 год. 30 
хв. в приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Верхня 
Горова, 29.

Явка обов’язкова. У випадку неявки справа розглядати-
меться без участі відповідачів.

Суддя О. В. Карпенко

Широківський районний суд Дніпропетров-
ської області викликає як відповідача Кочкіна Євге-
на Олександровича, який проживає: с. Високе Бах-
чисарайського району АР Крим, у цивільній справі  
№ 197/1113/15-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Дельта-Банк» до Кочкіна Євге-
на Олександровича, третя особа Голобородько Іри-
на Євгеніївна, про звернення стягнення на предмет 
іпотеки. Справу призначено до розгляду на 19 квітня 
2017  о 09.00 годині в приміщенні Широківського ра-
йонного суду Дніпропетровської області (смт Широ-
ке Широківського району Дніпропетровської області, 
вул. Соборна, 86). У разі неявки відповідачів в судове 
засідання справа буде розглядатися без їх участі за 
наявними у справі доказами.

Суддя О. В.Леонідова

Дніпровський районний суд м. Києва викли-
кає обвинуваченого Вітка Олександра Вікторовича, 
13.09.1961 року народження (останнє відоме місце 
проживання: м. Севастополь, вул. Суворова, буд. 8) 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 27, ст. 
113, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кри-
мінального кодексу України, у судове засідання, яке 
відбудеться «06» березня 2017 року об 11:00 год. за 
адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, зал судових засі-
дань №7, під головуванням судді Хіміча В. М. Явка до 
суду є обов’язковою. При собі необхідно мати пас-
порт або документ, який посвідчує особу.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

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

мляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 
17, у залі судових засідань №19, 06.03.2017 року об 
11.45 годині відбудеться підготовче судове засідання 
у кримінальному провадженні за обвинуваченням Сі-
денка Ігоря Івановича у вчиненні злочинів, передба-
чених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються обвинувачений 
Сіденко Ігор Іванович та захисник Фаюра Олександр 
Олександрович.

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 голо-
вуючого судді Курбатової І. Л., суддів Бар’як А. С.,  
Ковальчук Л. B.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/2328/16-ц за позовом Морозової Наталії Юрі-
ївни до Морозова Максима Сергійовича про визнан-
ня особи такою, що втратила право користування 
житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 13.03.2017 року о 
13-00 год. (резервна дата на 27.03.2017 року о 13-00 
год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт 
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Морозов Максим Сер-
гійович, останнє відоме місце реєстрації: кв. Героїв 
Сталінграда, буд. 12, кв. 185, м. Луганськ.

У випадку неявки відповідача справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Публічне акціонерне товариство 
«АЙБОКС БАНК», яке є правонаступником 
щодо майна, прав і зобов’язань Публічного акціо-
нерного товариства «Аграрний комерційний банк»  
(м. Київ, вул. Ділова, 9А, код за ЄДРПОУ 21570492), 
повідомляє Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «ЮНІОН ПАК», ідентифікаційний код 37593592 
і Ціника Сергія Григоровича, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків 2244011128, що 
виступає майновим поручителем Товариства з об-
меженою відповідальністю «ЮНІОН ПАК», що у ра-
зі непогашення в повному обсязі в 30-денний строк 
заборгованості, станом на 21 лютого 2017 року, яка 
становить 1 825 407,41 грн (один мільйон вісімсот 
двадцять п’ять тисяч чотириста сім гривень 41 ко-
пійка) за Договором про відкриття кредитної лінії 
№07/2015 від 30 січня 2015 року, банком буде при-
йнято рішення про звернення стягнення на пред-
мет іпотеки, а саме: відповідно до Іпотечного дого-
вору, посвідченого приватним нотаріусом Київсько-
го міського нотаріального округу Кривенчуком С.В. 
30 січня 2015 року за реєстровим № 104: Садовий 
будинок, що розташований за адресою: м. Київ, Дар-
ницький район, Садове товариство «Берізка», ву-
лиця Садова, 73, будинок 32-А, та Земельну ділян-
ку, на якій розташований Садовий будинок, загаль-
ною площею 0,0311 га, яка розташована за адре-
сою: м. Київ, Дарницький район, Садове товариство 
«Берізка», вулиця Садова, 73, діл. 32-а, кадастро-
вий номер 8000000000:90:868:0021, зареєстрова-
ну 30 січня 2015 року в Державному реєстрі речо-
вих прав на нерухоме майно за реєстраційним номе-
ром об’єкта нерухомого майна 562285480000, № за-
пису про право власності 8556450, яким забезпечу-
ється дане зобов’язання, в позасудовому порядку, 
шляхом набуття його у власність, відповідно до ста-
тей 35-37 Закону України «Про іпотеку» та Іпотечно-
го договору.

Тарасенко Валентин Георійович, 29.02.1968 року наро-
дження, останнє місце проживання чи мешкання: 51900, 
Дніпропетровська область, місто Дніпродзержинськ, пр-т 
К. Маркса, будинок 20, квартира 81, викликається у відкри-
те судове засідання як відповідач на 15.20 годину 10 берез-
ня 2017 року у цивільній справі за позовом Публічного акці-
онерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до 
Тарасенка Валентина Георійовича про стягнення заборгова-
ності.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться 
під головуванням судді Решетник Т.О. в приміщенні Дніпров-
ського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетров-
ської області за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Петров-
ського, 166, 1 поверх, кабінет № 1.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування 
оголошення в пресі, відповідач Тарасенко Валентин Георійо-
вич вважається повідомленим про час і місце розгляду спра-
ви.

У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто за йо-
го відсутності.

Суддя Г. А. Байбара

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

мляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевсько-
го, 17 в залі судових засідань № 19, 06.03.2017 ро-
ку о 12.00 годині відбудеться підготовче судове засі-
дання у кримінальному провадженні за обвинувачен-
ням Волошка Віктора Вікторовича у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвину-
вачення: обвинувачений Волошко Віктор Вікторович 
та захисник Прицюк Вадим Анатолійович.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі не-
можливості з’явитися до суду, просимо повідомити 
про причини неможливості прибуття в судове засі-
дання.

Справу розглядає колегія суддів у складі голову-
ючого судді Курбатової І. Л., суддів Федчишена С. А., 
Жмудя О. О.

Приазовський районний суд Запорізької облас-
ті (розташований за адресою: Запорізька область, 
Приазовський район, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 
5, тел. (06133) 22160), викликає Моргуна Олега Вале-
рійовича, 19.03.1967 р.н., зареєстрованого за адре-
сою: Донецька область, Новоазовський район, м. Но-
воазовськ, вул. Кольцова, 6, як обвинуваченого, у су-
дове засідання, призначене на 13 березня 2017 ро-
ку о 10.00 год., по кримінальному провадженню № 
42014050000000594 за обвинувальним актом від-
носно Моргуна Олега Валерійовича, який обвину-
вачується у вчиненні кримінальних правопорушень 
(злочинів), передбачених ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 258-3 
КК України, в якому ваша участь є обов’язковою.

Колегія суддів: головуючий суддя Васильцова Г. А., 
судді Пантилус О. П., Діденко Є. В.

Дворічанський районний суд Харківської області викли-
кає Горбачову (Корінько) Людмилу Миколаївну, 1990 року 
народження, останнє відоме місце реєстрації: с. Вільшана, 
вул. Миру, буд. 18, Дворічанського району, Харківської об-
ласті, як відповідачку в судове засідання по цивільній спра-
ві № 618/29/17, провадження № 2/618/33/17 за позовом ПАТ 
КБ «ПриватБанк» до Горбачової (Корінько) Людмили Мико-
лаївни про стягнення заборгованості, призначене на 06 бе-
резня 2017 року о 09.00 год. Судове засідання відбудеться в 
залі № 1 приміщення Дворічанського районного суду Харків-
ської області за адресою: смт Дворічна, вул. Осіння, 1, Дворі-
чанського району, Харківської області.

За неможливості явки, відповідач зобов’язаний повідоми-
ти суд про причини неявки. У разі неявки до суду в зазначе-
ний день та час без поважних причин, неповідомлення про 
причини неявки, справа буде розглянута за відсутності від-
повідача на підставі наявних доказів із постановленням за-
очного рішення.

Суддя Є. А. Рябоконь

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що 04.04.2017 року о 09 год. 00 хв. буде розгля-
датись цивільна справа за позовом Товариства з об-
меженою відповідальністю «Рембудсервіс ЛТД» до 
Метчинської Світлани Юріївни про стягнення забор-
гованості.

Метчинська Світлана Юріївна, останнє відоме місце 
проживання: вул. С. Руданського, 3-а, кв. 395, м. Київ, 
викликається в судове засідання як відповідачка. У ви-
падку неявки в судове засідання, позов буде розгляну-
то в її відсутність на підставі матеріалів справи.

Адреса суду: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31, 
каб. 305.

Суддя Н. Г. Притула

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) по-
відомляє Онищенко Яну Володимирівну, що 20 квіт-
ня 2017 року о 14-30 годині відбудеться слухан-
ня цивільної справи №182/5150/14-ц (провадження 
2/0182/177/2017 року) за позовом Альошиної Юлії 
Миколаївни до Апьошина Євгена Леонідовича, Ста-
роконь Наталі Леонідівни, Онищенко Яни Володими-
рівни, Регіонального сервісного центру МВС в Дні-
пропетровській області про визнання договорів ку-
півлі-продажу недійсним, визнання права власнос-
ті на 1/2 частину спільного майна подружжя та йо-
го розподіл під головуванням судді Нікопольського 
міськрайонного суду Кобеляцької-Шаховал І. О.

Оріхівський районний суд Запорізької облас-
ті викликає Прокопенка Олександра Леонідовича, 
10.04.1973 року народження, в судове засідання по 
кримінальному провадженню № 1-кп/323/36/17 за 
обвинуваченням Прокопенка Олександра Леонідови-
ча у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258, ч. 
1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, яке відбудеться 9 
березня 2017 року о 13.00 год. у приміщенні суду за 
адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Травне-
ва, 23, каб. № 12.

Суддя Плечищева О. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, №157) розглядає цивільну справу №233/5350/16-ц за 
позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Гуц О.В. про стягнення за-
боргованості. Відповідач у справі Гуц Олександр Вікторович, 
23.07.1982 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька 
область, м. Костянтинівка, вул. Матросова, буд. 8, виклика-
ється до суду на 08 год. 00 хв. 13 березня 2017 року (корп. 
№2, каб. №21),  для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута за його відсутності. 

Суддя О. В. Каліуш

Суддя Херсонського міського суду Херсон-
ської області Хайдарова І. О. повідомляє про слу-
хання цивільної справи за позовною заявою Бі-
лого Дмитра Миколайовича до Гавзінського Еду-
арда Ігоровича, про стягнення боргу, яке відбу-
деться 13.03.2017 року о 10-50 годині за адресою:  
м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, каб. 807, та ви-
кликає до суду відповідача Гавзінського Едуарда Іго-
ровича.

У разі неявки у судове засідання відповідача  спра-
ва буде розглядатися у Вашу відсутність.

Суддя Хайдарова І. О.

У провадженні Броварського міськрайонного суду Ки-
ївської області перебуває цивільна справа за позовом Ві-
тченко Марії Прокопівни до Вітченка Олексія Анатолійо-
вича, третя особа: Котляр Тетяна Іванівна, про визнан-
ня особи такою, що втратила право користування жит-
ловим приміщенням. Суд викликає як відповідача по да-
ній справі Вітченка Олексія Анатолійовича, останнє відо-
ме місце реєстрації: Київська область, Броварський ра-
йон, провул. Базарний, буд. 12-А.

Розгляд справи відбудеться о 10 год. 00 хв. 24 берез-
ня 2017 року в залі суду за адресою: м. Бровари, вул. 
Грушевського, буд. 2, каб. 213. У випадку неявки відпові-
дача справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Н. М. Петришин

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні  
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження
Обвинувачений Немодрук Ігор Володимирович, 14.08.1965 

року народження, зареєстрований: Одеська область, м. Роз-
дільна, пров. Шкільний, буд. 22, кв. 5, відповідно до вимог 
297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання, що 
відбудеться 6 березня 2017 року о 16 годині 30 хвилин до за-
ли судових засідань № 107 Приморського районного суду м. 
Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в 
судовому засіданні як обвинувачений. 

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду вста-
новлені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обви-
нуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України. 

Суддя Пислар В. П.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. То-
рецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за позовом Ки-
яниця Дар’ї Вячеславівни до Кияниця Дениса Валерійовича, тре-
ті особи: Служба у справах дітей Дзержинської міської ради До-
нецької області, Служба у справах дітей Ленінської районної у м. 
Донецьку ради, про надання дозволу на виїзд дитини за кордон 
без згоди батька. Відповідач по справі Кияниця Денис Валерійо-
вич (зареєстрований за адресою: 83007, м. Донецьк, вул. Страто-
навтів, 16/2), викликається на 01 березня 2017 року на 11-00 год. 
до суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розгляну-
та у його відсутності.

Суддя В. В. Андреєв

Шульга Олександр Кузьмич, останнє місце проживання чи мешкання: м. Дні-
продзержинськ, вул. 9-го Травня, буд. 6, кв. 49 викликається у відкрите судове за-
сідання як відповідач на 09.00 годину 14 березня 2017 року у справі за позовом 
Бут Людмили Борисівни до Шульги Олександра Кузьмича, третя особа: Адміні-
страція Дніпровського району Кам’янської міської ради, про визнання особи та-
кою, що втратила право користування житловим приміщенням.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться під головуванням суд-
ді Лобарчук О.О. в приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзержин-
ська за адресою: м. Кам’янське, вул. Тритузна, 166, 2 поверх, кабінет № 2.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі 
Шульга Олександр Кузьмич вважається повідомленим про час і місце розгляду 
справи.

У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто за його відсутністю.
Суддя О. О. Лобарчук

Підволочиський районний суд Тернопільської області викликає в су-
дове засідання як відповідача Іващука Ігоря Зеновійовича у цивільній 
справі за позовом Іващук Ірини Михайлівни до Іващука Ігоря Зеновійо-
вича, третя особа Орган опіки та піклування Підволочиської районної 
державної адміністрації, про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться о 15 годині 00 хвилин 6 березня 2017 
року в приміщенні Підволочиського районного суду Тернопільської об-
ласті за адресою: селище Підволочиськ, вул. Залізнична, 1.

Останнє відоме місце проживання відповідача Іващука Ігоря Зенові-
йовича: с. Кам’янки, вул. Бульварна, 3 Підволочиського району Терно-
пільської області.

У випадку неявки відповідача в судове засідання, справа буде роз-
глянута у його відсутність.

Суддя Г. Б. Сидорак

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 06.03.2017 

року об 11.00 год. у приміщенні Вінницького міського суду Вінницької об-
ласті за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, у залі судових засі-
дань № 10 відбудеться судове засідання в кримінальному провадженні  
№ 42015020420000201 за обвинуваченням Часовськіх Євгена Вікторовича у 
вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Часовськіх Євген Вікто-
рович, 04.10.1978 р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: АР 
Крим, м. Джанкой, вул. Московська, 186, кв. 54.

Явка обвинуваченого обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до су-
ду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове за-
сідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Ко-
вальчук Л. В., суддів Курбатової І. Л., Гайду Г. В.
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www.mega-poligraf.kiev.ua

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 2 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0  +5 +6  +11 Черкаська 0  +5 +6  +11
Житомирська 0  +5 +6  +11 Кіровоградська 0  +5 +6  +11
Чернігівська 0  +5 +6  +11 Полтавська 0  +5 +6  +11
Сумська -1  +4 +5  +10 Дніпропетровська 0  +5 +8  +13
Закарпатська 0  +5 +6  +11 Одеська 0  +5 +9  +14
Рівненська 0  +5 +6  +11 Миколаївська 0  +5 +10  +15
Львівська 0  +5 +6  +11 Херсонська 0  +5 +10  +15
Івано-Франківська 0  +5 +7  +12 Запорізька 0  +5 +10  +15
Волинська 0  +5 +6  +11 Харківська 0  +5 +9  +14
Хмельницька 0  +5 +6  +11 Донецька 0  +5 +10  +15
Чернівецька 0  +5 +6  +11 Луганська -1  +4 +8  +13
Тернопільська 0  +5 +6  +11 Крим 0  +5 +10  +15
Вінницька 0  +5 +6  +11 Київ +2  +4 +7  +9

Укргiдрометцентр

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

НЕЗАБУТНЄ. Минулої неді-
лі біля меморіалу загиблих під 
час Другої світової війни у люто-
му 1944 року в с. Гута-Пеняць-
ка (нині Бродівського району на 
Львівщині) відправили екуме-
нічну панахиду та провели гро-
мадське віче. У скорботних за-
ходах взяли участь представни-
ки Української греко-католиць-
кої та римо-католицької церков, 
очільники області та району, по-
сли України й Польщі, кількасот 
українців і поляків.

Гуту-Пеняцьку вперше згада-
но в історичних документах XVIII 
століття. 28 лютого 1944 року 
сюди прийшла велика трагедія: 
село разом із жителями  віді-
йшло у вогні у вічність. Історики 
твердять, що польські підпільни-
ки та радянські партизани вби-
ли тут гітлерівців, а самі втекли. 
Фашистський каральний загін 
вдався до помсти й загнав усіх 
тутешніх жителів до сільської 
церкви, яку підпалив.

У період незалежної Украї-
ни на місці спаленого села по-
став меморіал. Останнім часом 

певні політичні сили надто хо-
чуть розсварити українців і по-
ляків. У Польщі відбулося кіль-
ка заходів, що аж ніяк не мо-
жуть сприяти добросусідству. 
Їхній відгомін  відчули і в Укра-
їні, ганебна справа не оминула 
й Гуту-Пеняцьку. Цьогоріч про-
ти ночі 10 січня вандали зруй-
нували тут меморіал жертвам 
цивільного населення під час 
Другої світової війни. Тоді голо-
ва облдержадміністрації Олег 

Синютка засудив цей акт ван-
далізму, назвавши його прово-
кацією, яку здійснили для по-
гіршення українсько-польських 
відносин особи, що підіграють 
російській агресії.

Меморіал загиблим у Гуті-
Пеняцькій українці нещодав-
но відновили власним коштом 
та освятили минулої неділі. На 
гранітному хресті викарбували: 
«Пам’яті близько 1000 поляків, 
які спочивають тут, жителів се-

ла Гута-Пеняцька та навколиш-
ньої місцевості, яких закатова-
но 28 лютого 1944 року. Спа-
лене село перестало існувати. 
Нехай спочивають у мирі. Ро-
дини та уряд Республіки Поль-
щі. 2005. Відновлено зусиллям 
української громади. 2017». 

Олег Синютка на громад-
ському вічі зазначив, що має-
мо нині спільного ворога, який 
вибухом пам’ятника в Гуті-Пе-
няцькій хотів підірвати польсько-
українську дружбу. Очільник 
області щиро подякував тим 
людям, які долучилися до від-
новлення меморіалу, й висло-
вив сподівання, що це стане до-
брим прикладом до відновлен-
ня українських пам’ятників, які 
недавно зруйнували в Польщі. 
Як повідомили у прес-службі 
ОДА, на важливості дружніх 
відносин між двома держава-
ми наголосив Надзвичайний та 
Повноважний посол Республі-
ки Польща в Україні Ян Пєкло. 
Він  підкреслив, що третя сто-
рона намагається нас посвари-
ти, тому необхідно робити все 
можливе для покращення поль-
сько-українських відносин в 
усіх сферах. 

Хрест відновили і пам’ять загиблих поляків 
ушанували

Столичний аншлаг  
на виставах щепкінців

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»   

БРАВО! Успішно виступили у столиці України артисти Сумсько-
го обласного академічного театру драми та музичної комедії імені  
М. Щепкіна. На сцені Київського академічного театру юного глядача 
на Липках за аншлагу вони показали три вистави замість заплано-
ваних двох, по  закінченні яких глядачі стоячи вітали слобожанських 
майстрів сцени.

Як повідомив директор сумського театру заслужений діяч мис-
тецтв Микола Юдін, столичним шанувальникам Мельпомени гості за-
пропонували казку «Лускунчик» Е. Т. А. Гофмана, постановник Ро-
ман Козак, і «Хто винен?» за п’єсою І. Карпенка-Карого «Безталан-
на» (режисер-постановник Антон Меженін). Обидві роботи позначе-
ні новаторським пошуком і сучасним прочитанням класичних творів. 
За словами голови Національної спілки театральних діячів Богдана  
Струтинського, щепкінці продемонстрували високу сценічну майстер-
ність, запропонувавши цікаві та непересічні ідеї й задуми. Загалом же, 
на переконання відомого театрального діяча, сумчани серед ліде-
рів сценічного мистецтва в Україні, форпост національної культури й  
духовності. До слова, востаннє у Києві щепкінці виступали у 1984 ро-
ці, коли привезли виставу «Вожак» Захарія Станку. І тоді, і тепер на 
сцені грала Євгенія Серебрякова — народна артистка Україна, одна 
з провідних актрис творчої трупи, яку знають тисячі шанувальників  
сценічного мистецтва. Цього року виповнюється півстоліття її робо-
ти у колективі сумського театру. Незабаром слобожанські майстри  
сцени вирушають на гастролі до Львова і Полтави.

ОГОлОшеННя

Горохівський районний суд Волинської області викликає як відпові-
дача Піранішвілі Вано у цивільній справі за позовом Щепковської Іванни 
Іванівни до Піранішвілі Вано про розірвання шлюбу.

Судове засідання по справі відбудеться 3 березня 2017 року о 10 го-
дині 00 хвилин у приміщенні Горохівського районного суду за адресою: 
місто Горохів, вулиця Шевченка, 29 Волинської області.

Відповідач має право подати свої заперечення проти позову, посилан-
ня на докази, якими воно обґрунтовується та повідомити про них суд.

У разі неявки в судове засідання відповідача, справа може бути роз-
глянута за його відсутності за наявними в ній доказами. Крім того, суд 
роз’яснює відповідачу його обов’язок повідомити про причини неявки в 
судове засідання.

Суддя С.А. Шмідт

ФОТОФАкТ

ДЕЛЬФІНОТЕРАПІЯ. Благодійний проект для дітей із сімей, які 
тимчасово переміщені з Донецької та Луганської областей, стар-
тував у Харкові. Першими відвідувачами  занять із дельфінотерапії  
стали  десятеро хлопчаків та дівчаток з модульного містечка, в яко-
му мешкають переселенці з Донбасу. 

Як розповіла заступник міського голови Світлана Горбунова-Ру-
бан, вже кілька років дельфінарій «Немо» співпрацює з місцевою 
владою і надає безкоштовні сеанси дельфінотерапії для дітей-ін-
валідів. Тепер надійшла пропозиція організувати ознайомчі занят-
тя для дітей-переселенців. «Наші лікарі оглянули дітей з модульно-
го містечка, і ті, кому показана дельфінотерапія, отримали відповід-
ні пропозиції. Ми вже обговорили з керівництвом дельфінарію мож-
ливість організувати курси дельфінотерапії для дітей із сімей воїнів, 
які загинули в зоні АТО. Адже спілкування з дельфінами позитивно 
впливає на дитину, покращує психічний, емоційний стан», — зазна-
чила Світлана Горбунова-Рубан.

А керівник Центру дельфінотерапії Олексій Поліщук зазначає, що 
навіть одне заняття позитивно впливає на дітей: «По суті, це зна-
йомство з дельфінами. Ми робимо акцент на психоемоційний ком-
понент: після цих занять дитина стає піднесеною, радісною, надовго 
заряджається позитивом».

На меморіалі загиблих під час Другої світової війни  
в Гуті-Пеняцькій знову квіти
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