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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 14 червня 2017 року
USD 2599.5212 EUR 2915.8829 RUB 4.5678 / AU 328059.58 AG 4372.39 PT 245394.80 PD 233437.00

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій
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Завдяки спільному проекту 
ЄС/ПРООН  у багатьох 
населених пунктах Сумщини 
вдалося розв’язати соціальні 
та комунальні  проблеми

У Пенсійному фонді переконані, 
що слід якнайшвидше відновити 
соціальну справедливість для 
тих, хто пішов на заслужений 
відпочинок до 2008 року

АКТУАЛЬНО

«Країна розпочинає новий бюджетний процес»
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. У відповідній резолюції на три роки Прем’єр підтримав 
зростання середньої зарплати до 7 тисяч гривень і ВВП — до 5%

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

Роботу розпочинала теза «се-
редньострокове плануванн я 

бюджету» й бюджетна резолю-
ція. З нею пов’язаний один із 
найважливіших для країни до-

кументів — стратегія «Основні 
напрямки бюджетної політи-
ки на 2018—2020 роки». Її уря-
довці затвердили швидко. Те-
пер слід очікувати поступового 
зниження інфляції до 5% і змен-
шення дефіциту бюджету до 2%, 
а разом із ними — скорочення 

частки державного боргу до 55% 
ВВП. Уряд дає собі ще три доби 
на узгодження норм стратегіч-
ного проекту. Потім його переда-
дуть до Верховної Ради.

Прем’єр-міністр пояснив, що 
реформаторство, розподіле-
не в часі на три роки, має чима-

ло плюсів. «Коли в державі щось 
планували на рік, то не було зро-
зуміло, куди йде країна, що ми 
робимо, що робитимемо за рік, 
які маємо пріоритети, що фор-
муємо для виконання завдань. 
Не було жодної прогнозованості. 
Тепер підхід змінено. Уряд пе-

рейшов на середньострокове бю-
джетне планування — на 2018—
2020 роки». 

Нюанси планування озву-
чували поки що поверхово. 
Під час презентації те-
зи взяли верх над циф-
ровими показниками. 2

ЦІКАВИЙ ДОСВІД.  «УК» побував у столичному ліцеї‑інтернаті 
й дізнався, чому під час роздільного навчання 
покращуються результати 

Панянки без кадетів
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Міністр фінансів про перспективу підвищення 
доступності медичної допомоги

Львівське сміття: 
візьміть і зробіть

ПОРАДА ПРЕМ’ЄРА. Уряд готовий надати допомогу Льво-
ву, де проблема утилізації сміття призвела до оголошення зони 
надзвичайної екологічної ситуації. Проте влада міста має сама 
докласти зусиль, щоб знайти необхідні рішення. Тим більше що 
Львівський міський голова Андрій Садовий перебуває на поса-
ді понад 10 років і має всі необхідні фінансові й адміністратив-
ні інструменти для подолання проблеми. У цьому переконаний 
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Він звернув увагу, що за вказаний період можна було побу-
дувати вже не один комплекс. Адже місто має достатній бю-
джет розвитку, і бездіяльність міського голови — «це свідчен-
ня або неспроможності розв’язати проблему, або небажання її 
розв’язувати», — цитує слова Прем’єра департамент інформа-
ції та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«Гроші є, проектну документацію для побудови сміттєзвали-
ща та переробного комплексу погодили, що ще маємо зроби-
ти, щоб стало легше? — слушно наголосив Володимир Грой-
сман, закликавши припинити всі спекуляції на тему сміття. — 
Не треба шукати крайніх. Візьміть і зробіть».

ЦИТАТА ДНЯ

ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК:

ЦИФРА ДНЯ

55 млн євро 
надасть ЄС уряду України для ефективного 

управління державними фінансами 
в межах реалізації Угоди про асоціацію 

 
«На національну систему 

реімбурсації лікарських 
засобів у 2018—2020 

роках заплановано 
спрямовувати щороку 

по одному мільярду 
гривень».

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
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документи

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

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

ТБ «КМФБ»
Номер лота: Q82126b9024-Q82126b9031
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (нежитлова, житлова)
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону: 07.07.2017 

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

Точний час початку проведеннявідкритих 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/13842-07072017-1

ТБ «КМФБ»
Номер лота: Q82126b9032-Q82126b9038
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (нежитлова, житлова)
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 06.07.2017 

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведеннявідкритих 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/13855-06072017-5

Оголошення щодо продажу активів (майна)  
ПАТ «ВБР»

Номер лота: Q80317b8277- Q80317b8315
Короткий опис активів 
(майна) в лоті:

 Права вимоги за кредитни-
ми договорами та договора-
ми забезпечення виконання 
зобов’язань

Електронна адреса  
для доступу до відкритих 
торгів (аукціону)/  
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

06.07.2017 р.

Час проведення відкритих 
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація  
щодо лота:

http://torgi.fg.gov.ua/catalog/
krediti/pat_+-vbr/ 

Оголошення щодо продажу активів (майна)  
ПАТ «ВБР»

Номер лота: Q80317b8316- Q80317b8345
Короткий опис активів 
(майна) в лоті:

 Права вимоги за кредитни-
ми договорами та договора-
ми забезпечення виконання 
зобов’язань

Електронна адреса  
для доступу до відкритих 
торгів (аукціону)/  
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

07.07.2017 р.

Час проведення відкритих 
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація  
щодо лота:

http://torgi.fg.gov.ua/catalog/
krediti/pat_+-vbr/ 

Збаразький районний суд Тернопільської області по цивільній справі 
за позовом Залеського Юрія Теодоровича до Рогівського Олега Павлови-
ча про визнання особи такою, що втратила право на користування жилим 
приміщенням, викликає в судове засідання Рогівського Олега Павловича, 
як відповідача, який зареєстрований за адресою: м. Збараж, вул. І. Праш-
ка, 17, Тернопільської області, на 10 годину 19 червня 2017 року.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Збаразького районного су-
ду Тернопільської області за адресою: 47302, м. Збараж, вул. Грушевсько-
го, 13, Тернопільської області, суддя Левків А. І.

Збаразький районний суд Тернопільської області пропонує Рогівсько-
му О.П. надати всі наявні у нього докази на заперечення позову.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута за відсутніс-
тю Рогівського О. П.

Про причину неявки Рогівський О. П. повинен повідомити суд.

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні 
спеціального судового провадження

Обвинувачена Лозова Валентина Сергіївна, 15 квітня 
1975 року народження, викликається о 10.00 годині 19 
червня 2017 року, о 10.00 год. 21 червня 2017 року, о 
10.00 год. 22 червня 2017 року до Куп’янського міськра-
йонного суду Харківської області за адресою: Харків-
ська область, м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, для 
проведення спеціального судового засідання у прова-
дженні № 1-кп/628/156/17 справа № 628/468/17. Поваж-
ні причини неприбуття особи на виклик суду передбаче-
ні статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обви-
нуваченої передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко О. А.

ПОВІСТКА  ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
про здійснення спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Сметана Віталій Іванович, 09.09.1966 
року народження, зареєстрований за адресою: Дніпро-
петровська обл., м. Павлоград, вул. Центральна (рані-
ше вул. Карла Маркса), б.67, кв. 81, на підставі ст.ст. 
133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
19.06.2017 року о 10 год. 00 хв. до слідчого відді-
лу Управління СБ України у Дніпропетровській облас-
ті (м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго, 23, контак-
тний телефон слідчого: (056) 791-99-80), слідчого Ку-
зюра Д. С., для допиту Вас як підозрюваного та озна-
йомлення з матеріалами кримінального провадження 
№22014040000000119 від 27.08.2014 року за ознака-
ми кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 263 та ч. 1 ст. 258-3 КК Україн.

ПОВІСТКА  ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
про здійснення спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Костриця Костянтин Олександрович, 
25.04.1977 року народження, зареєстрований за адре-
сою: м. Дніпро, вул. Степана Величка, б. 48, на підста-
ві ст.ст.133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися 19.06.2017 о 12 год. 00 хв. до слідчого відділу 
УСБУ у Дніпропетровській області (м. Дніпро, вул. Чка-
лова, 23, контактний телефон слідчого (056) 791-99-
48), старшого слідчого Лук’янова Т. А., для допиту Вас 
як підозрюваного та ознайомлення з матеріалами кри-
мінального провадження № 22016040000000060 від 
14.09.2016 за ознаками кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як відповіда-
ча Барагунова Рената Славіковича у зв’язку з розглядом цивіль-
ної справи за позовом Лебідь Наталії Ігорівни до Барагунова Ре-
ната Славіковича, третя особа: Служба у справах дітей Деснян-
ської районної в м. Києві державної адміністрації про позбавлен-
ня батьківських прав на 22.06.2017 року о 15.00 год.

За адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, 5-В, каб. 36.
Уразі неявки відповідача або представника відповідача в судо-

ве засідання без поважних на те причин, справа буде розглянута 
за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя І. В. Клочко

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє, що 
розгляд кримінального провадження за апеляційною скаргою 
прокурора, який брав участь у розгляді провадження судом пер-
шої інстанції, на ухвалу Павлоградського міськрайонного суду 
Дніпропетровської області від 10 квітня 2017 року щодо Закут-
нього Івана Миколайовича, обвинуваченого за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 
ст. 263 КК України, призначене на 09 годину 25 липня 2017 року 
в режимі відеоконференції.

Провадження буде розглядатися в приміщенні Апеляційного 
суду Дніпропетровської області (м. Дніпро, вул. Харківська, 13).

Суддя А. П. Іванова

Броварський міськрайонний суд Київської області викликає Дуд-
ка Ігоря Миколайовича, 07.10.1971 р.н., уродженця м. Києва, у судо-
ве засідання, як відповідача у цивільній справі за позовом Ноорхані 
Лариси Олександрівни, Ноорхані Ааво Лудвиговича, Красненко Анни 
Анатоліївни, Красненко Марії Анатоліївни до Дудка Ігоря Миколайо-
вича про визнання особи такою, що втратила право користування жи-
лим приміщенням, яке призначене на 19 червня 2017 року о 15 годині 
30 хвилин, у приміщенні суду, що знаходиться за адресою: Київська 
область, м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб. № 309.

Одночасно суд роз’яснює, що неявка відповідача є підставою для 
розгляду справи в заочному порядку, на підставі наявних у справі до-
кументів.

Суддя Т. В. Селезньова

У зв’язку з втратою, 

вважати недійсним 

посвідчення адвоката 

на ім’я Гусєва Андрія 

Володимировича, 

видане КДКА  Київської 

області 18.05.2017 р., 

серії АІ-365429.

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

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про делегацію України для участі у сьомій нараді  

Сторін Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище  
у транскордонному контексті та третій нараді Сторін Протоколу  

про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу  
на навколишнє середовище у транскордонному контексті

1. Утворити делегацію України для участі у сьомій нараді Сторін Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у 
транскордонному контексті та третій нараді Сторін Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впли-
ву на навколишнє середовище у транскордонному контексті (13—16 червня 2017 року, м.Мінськ, Республіка Білорусь) в тако-
му складі:

СЕМЕРАК Остап Михайлович — Міністр екології та природних ресурсів України, глава делегації
КУЗЬО Микола Степанович — заступник Міністра екології та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції, за-

ступник глави делегації
БУЧКО Володимир Анатолійович — директор Юридичного департаменту Міністерства екології та природних ресурсів України
ГОЛОДНИЦЬКИЙ Олександр Григорович — начальник філії «Дельта-лоцман» державного підприємства «Адміністрація мор-

ських портів України» (за згодою)
ДАНИЛЕЙКО Олександр Іванович — начальник Управління економічного співробітництва Міністерства закордонних справ 

України
ДОВГАНЬ Віктор Миколайович — заступник Міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції
КИЗИМ Ігор Юрійович — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Білорусь
НЕМЦОВ Олександр Анатолійович — начальник відділу екології державного підприємства «Національна атомна енергогене-

руюча компанія «Енергоатом» (за згодою)
ШУМКОВА Наталія Юріївна — виконавчий директор з ядерної та радіаційної безпеки і науково-технічної підтримки державно-

го підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (за згодою).
Дозволити главі делегації України у сьомій нараді Сторін Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскор-

донному контексті та третій нараді Сторін Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навко-
лишнє середовище у транскордонному контексті вносити зміни до персонального складу делегації.

2. Затвердити Директиви делегації України для участі у сьомій нараді Сторін Конвенції про оцінку впливу на навколишнє се-
редовище у транскордонному контексті та третій нараді Сторін Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про 
оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (додаються, для службового користування).

3. Уповноважити делегацію України брати участь у переговорах та схваленні рішень сьомої наради Сторін Конвенції про оцін-
ку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті та третьої наради Сторін Протоколу про стратегічну екологіч-
ну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
12 червня 2017 року
№ 128/2017-рп

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 31 травня 2017 р. № 411 
Київ

Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку 
України на 2018—2020 роки

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Схвалити Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2018—2020 роки, визначивши основні прогнозні макропо-

казники економічного і соціального розвитку України згідно з додатками 1 і 2.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток 1 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 31 травня 2017 р. № 411
ОСНОВНІ ПРОГНОЗНІ МАКРОПОКАЗНИКИ 

економічного і соціального розвитку України на 2018 рік

Показник Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3
(прогноз)

Валовий внутрішній продукт: 
номінальний, млрд. гривень 3247,7 3299,9 3261,8
відсотків до попереднього року 103 104 101,2
Індекс споживчих цін: 
у середньому до попереднього року, відсотків 109,5 109,7 111
грудень до грудня попереднього року, відсотків 107 107,4 110,5
Індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року),  
відсотків

109 110,2 110,9

Прибуток прибуткових підприємств, млрд. гривень 726,6 759,2 706,6

Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення  
військовослужбовців, млрд. гривень

972,3 990 918,6

Середньомісячна заробітна плата працівників, брутто:
номінальна, гривень 8629 8712 8374
номінальна, скоригована на індекс споживчих цін, відсотків до попереднього року 110,9 111,8 106,2
Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15—70 років, млн. осіб 16,35 16,38 16,3
Рівень безробіття населення у віці 15—70 років за методологією Міжнародної організації 
праці, відсотків до економічно активного населення відповідного віку

9,1 8,9 9,2

Продуктивність праці, відсотків до попереднього року 102,4 103,3 100,9
Сальдо торговельного балансу, визначене за методологією платіжного балансу,  
млн. доларів США

- 7387 - 7313 - 6973

Експорт товарів і послуг:
млн. доларів США 54 419 55 770 52 796
відсотків до попереднього року 107,3 109,9 104,1
Імпорт товарів і послуг:
млн. доларів США 61 806 63 083 59 769
відсотків до попереднього року 108 110,2 104,5

Додаток 2 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 31 травня 2017 р. № 411

ОСНОВНІ ПРОГНОЗНІ МАКРОПОКАЗНИКИ 
економічного і соціального розвитку України на 2019 і 2020 роки

Показник
2019 рік 2020 рік

сценарій 1 сценарій 2 сценарій 3 сценарій 1 сценарій 2 сценарій 3
(прогноз)

Валовий внутрішній продукт: 
номінальний, млрд. гривень 3611 3706,4 3657,9 3981,3 4165,9 4056,7
відсотків до попереднього року 103,6 104 101 104 105 101,7
Індекс споживчих цін: 
у середньому до попереднього року, відсотків 106,2 106,5 110,3 105,8 106 108,7
грудень до грудня попереднього року, відсотків 105,9 106,1 110,1 105 105,2 106,9
Індекс цін виробників промислової продукції (грудень 
до грудня попереднього року), відсотків

107,2 108 110,6 106 106,4 107,4

Прибуток прибуткових підприємств, млрд. гривень 817,1 869,4 761,8 911,2 1001,2 832
Фонд оплати праці найманих працівників і грошового 
забезпечення військовослужбовців, млрд. гривень

1074,4 1115,6 1028,6 1185,9 1270,8 1153,3

Середньомісячна заробітна плата працівників, брутто:
номінальна, гривень 9540 9742 9337 10 537 10 905 10 342
номінальна, скоригована на індекс споживчих цін,  
відсотків до попереднього року

104,1 105 101,1 104,4 105,6 101,9

Кількість зайнятих економічною діяльністю  
у віці 15—70 років, млн. осіб

16,42 16,44 16,31 16,55 16,57 16,45

Рівень безробіття населення у віці 15—70 років  
за методологією Міжнародної організації праці,  
відсотків до економічно активного населення  
відповідного віку

8,9 8,7 9,2 8,5 8,4 9

Продуктивність праці, відсотків до попереднього року 103,2 103,6 100,9 103,2 104,2 100,8
Сальдо торговельного балансу, визначене  
за методологією платіжного балансу,  
млн. доларів США

- 7931 - 8118 - 7512 - 7677 - 7929 - 8050

Експорт товарів і послуг:
млн. доларів США 57 718 61 534 54 578 62 427 68 340 57 456
відсотків до попереднього року 106,1 110,3 103,4 108,2 111,1 105,3
Імпорт товарів і послуг:
млн. доларів США 65 649 69 652 62 090 70 104 76 269 65 506
відсотків до попереднього року 106,2 110,4 103,9 106,8 109,5 105,5

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 травня 2017 р. № 390-р 
Київ

Про організацію та проведення відкритого міжнародного конкурсу 
на створення кращого ескізного проекту будівництва Національного 

меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні —  
Музею Революції Гідності

Провести відкритий міжнародний конкурс на створення кращого ескізного проекту будівництва Національного меморіального 
комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гідності.

Міністерству культури забезпечити організацію та проведення зазначеного конкурсу із залученням в установленому законодав-
ством порядку установи (організації), яка має досвід організації відповідних конкурсів, за рахунок коштів, передбачених у держав-
ному бюджеті, та інших джерел, не заборонених законодавством.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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оголошення

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

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/460/17-ц за позовом ПАТ «Державний ощад-
ний банк України» в особі філії Луганського облас-
ного управління AT «Ощадбанк» до Бережного Олек-
сандра Леонідовича, Котова Костянтина Олексан-
дровича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 26.06.2017 року о 
08.00 год. (резервна дата 30.06.2017 р. о 08.00 год.) 
в залі суду за адресою: Луганська область, смт Біло-
куракине, пл. Горького, 2.

Викликається Бережний Олександр Леонідович, 
останнє місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Крас-
нознаменна, буд. 127 та Котов Костянтин Олек-
сандрович, останнє місце реєстрації: м. Луганськ,  
вул. Херсонская, буд. 5а, кв. 62.

У випадку неявки відповідачів справу буде розгля-
нуто за їхньої відсутності за наявними доказами.

Суддя Третяк О. Г.

В провадженні судді Бердянського міськрайонно-
го суду Крамаренко А. І. знаходиться цивільна справа 
№ 310/2577/17 за позовом Грицун Валерія Олексійо-
вича до Грицун Максима Валерійовича, треті особи: 
Комунальне підприємство «Житлосервіс-2А» Бер-
дянської міської ради, Грицун Денис Валерійович, 
Грицун Юлія Валеріївна про визнання особи такою, 
що втратила право користування житловим примі-
щенням.

Розгляд справи призначено на 18.07.2017 року на 
13 годину в приміщенні Бердянського міськрайонно-
го суду за адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська, 
64, каб. 502, Запорізької області, суддя Крамаренко 
A. І. тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідача Грицун Максима Ва-
лерійовича.

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

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,  
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Сбербанк» до 
Савченко Наталі Миколаївни про стягнення заборгованості 
за кредитним договором.

Відповідачка по справі Савченко Наталя Миколаївна (за-
реєстрована за адресою: 83076, м. Донецьк, Пролетарський 
район, вул. Шахтна, 4/8), викликається на 27 червня 2017 ро-
ку о 09.00 год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідач, зареєстроване місце проживання (перебуван-
ня), місцезнаходження чи місце роботи якого не відоме, ви-
кликається в суд через оголошення у пресі. З опублікуван-
ням оголошення про виклик відповідачка вважається пові-
домленою про час і місце розгляду справи.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен 
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута у її відсутності.

Суддя В. В. Андреєв

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинуваченого Запорожця Петра Петровича, 
11.01.1950 року народження, (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севас-
топольська, 17а) у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 22 червня 2017 року о 13 год. 40 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, зал 
№ 5, каб. 28 під головуванням судді Павленко О. О.

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.

Здолбунівський районний суд Рівненської обл. 
(адреса суду: 35705, Рівненська обл., м. Здолбунів, 
вул.Незалежності,10) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:

19.06.2017 о 12:40 до Галюк Василь Дмитрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 35705, Рівненська 
обл., м. Здолбунів, вул. Лесі Українки, буд. 11, кв. 43) 
справа № 562/594/17, суддя Мичка І. М.

19.06.2017 о 12:40 до Володіна Ірина Володими-
рівна (останнє відоме місце реєстрації: 35705, Рів-
ненська обл., м. Здолбунів, вул. Шевченка, буд. 232, 
кв. 1) справа № 562/488/17, суддя Мичка І. М.

19.06.2017 о 12:40 до Лавренюк Віктор Петро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 35744, Рівнен-
ська обл., Здолбунівський р-н, с. Нова Мощаниця,  
вул. Ялисеї, буд. 2) справа № 562/1023/17, суддя 
Мичка І. М.

19.06.2017 о 12:40 до Баркалов Юрій Олександро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 35701, Рівнен-
ська обл., м. Здолбунів, вул. Івана Богуна, буд.18) 
справа № 562/586/17, суддя Мичка І. М.

19.06.2017 о 12:40 до Абдунобієв Максим Еріко-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 35702, Рівнен-
ська обл., м. Здолбунів, вул. Фестивальна, буд. 1а, 
кв. 2) справа № 562/1204/17, суддя Мичка І. М.

19.06.2017 о 12:40 до Голуб Людмила Володими-
рівна (останнє відоме місце реєстрації: 35750, Рів-
ненська обл., Здолбунівський р-н, с. Дермань Пер-
ша, вул. Високогірна, буд. 21) справа № 562/490/17, 
суддя Мичка І. М.

19.06.2017 о 12:40 до Нестерук Віктор Анатолі-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 56552, Рів-
ненська обл., Здолбунівський р-н, с. Стеблівка, 
вул. Шевченка буд. 97) справа № 562/487/17, суддя  
Мичка І. М.

19.06.2017 о 12:40 до Перець Олег Юрійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 35762, Рівненська 
обл., Здолбунівський р-н, с. Гільча Друга, вул. Пер-
шотравнева, буд. 95) справа № 562/1113/17, суддя 
Мичка І. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Житомирський районний суд Житомирської обл. 
(адреса суду: 10031, Житомирська обл., м. Жито-
мир, вул. Щорса, 92) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:

04.07.2017 о 15:45 до Рощупкін Валерій Володи-
мирович (останнє відоме місце реєстрації: 12437, 
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Бистрі, 
вул. Соломка буд. 71) справа № 278/582/17, суддя 
Зубчук І. В.

19.06.2017 о 09:00 до Щербаков Юрій Ввсильо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 12442, Жито-
мирська обл., Житомирський р-н, с. Гуйва, вул. Зе-
лена, буд.17, кв. 5) справа № 278/734/17, суддя  
Грубіян Є. О.

04.07.2017 о 15:30 до Боженова Тая Сергіївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 12422, Житомир-
ська обл., Житомирський р-н, с. Дениші, вул. Лісо-
ва, буд. 12) справа № 278/583/17, суддя Зубчук І. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Красноградський районний суд Харківської обл. (адре-
са суду: 63300, Харківська обл., м. Красноград, вул. Харків-
ська, 127) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться     19.06.2017 о 09:00 до Фірсов Вадим Віта-
лійович (останнє відоме місце реєстрації: 63303, Харківська 
обл., м. Красноград, вул. Лермонтова, буд. 98, кв. 1) справа 
№ 626/688/17, суддя Дудченко В. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Богородчанський районний суд Івано-Франківської обл. 
(адреса суду: 77700, Івано-Франківська обл., смт Богород-
чани, вул. Шевченка, 68) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться 19.06.2017 о 10:00 до Лешко 
Іван Васильович (останнє відоме місце реєстрації: 77733, Іва-
но-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Кривець, вул. 
Шевченка) справа № 338/397/17, суддя Круль І. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Рожнятівський районний суд Івано-Франківської обл. 
(адреса суду: 77800, Івано-Франківська обл., смт Рожнятів, 
вул. Шкільна, 15) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться 19.06.2017 о 08:30 до Данилів Віталій 
Михайлович (останнє відоме місце реєстрації: 77610, Івано-
Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Креховичі) справа 
№ 350/417/17, суддя Максимів І. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Першотравневий районний суд м.Чернівці (адреса суду: 
58000, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Головна, буд.105) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся  19.06.2017 о 12:30 до Солодунова Вікторія Вікторівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 58000, Чернівецька обл.,  
м. Чернівці, вул. Гагаріна, буд. 24, кв. 6) справа № 725/1996/17, 
суддя Стоцька Л. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Дружківський міський суд Донецької обл. (адре-
са суду: 84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул.Ен-
гельса, 45) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться:

19.06.2017 о 16:00 до Шелест Юрій Володимиро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 84200, Доне-
цька обл., м. Дружківка, вул. Орджонікідзе, буд. 67а) 
справа № 229/1224/17, суддя Гонтар А. Л.

06.07.2017 о 09:00 до Чумаков Денис Валенти-
нович (останнє відоме місце реєстрації: 84201, До-
нецька обл., м. Дружківка, вул. Подільська, буд. 27) 
справа № 229/1800/17, суддя Гонтар А. Л.

03.07.2017 о 15:00 до Пронін Павло Костянтино-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 84200, Доне-
цька обл., м. Дружківка, вул. Космонавтів, буд. 34, 
кв. 21) справа № 229/1777/17, суддя Гонтар А. Л.

У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Автозаводський районний суд м.Кременчука (адреса су-
ду: 39614, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотрав-
нева, 29/5) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 19.06.2017 о 15:00 до Піддубний Сер-
гій Степанович (останнє відоме місце реєстрації: 39600, Пол-
тавська обл., м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, буд. 36,  
кв. 60) справа № 524/1323/17, суддя Андрієць Д. Д.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Старокостянтинівський районний суд (адреса суду: 31100, 
Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. Миру, 9) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться 
19.06.2017 об 11:30 до Катревич Юлія Михайлівна (останнє 
відоме місце реєстрації: 31100, Хмельницька обл., м. Старо-
константинів, вул. Шевченка, буд. 11) справа № 683/431/17, 
суддя Андрощук Є. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Монастирищенський районний суд Черкаської обл. (адре-
са суду: 19100, Черкаська обл., м. Монастирище, вул. Лені-
на, 98) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться 19.06.2017 о 16:00 до Матічук Віталій Петрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 19132, Черкаська обл., Мо-
настирищенський р-н, с.Шабастівка, вул. Щорса, буд. 27) 
справа № 702/320/17, суддя Мазай Н. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Повістка про виклик 
Підозрюваний  Коломєєць Станіслав Вікторович, 

27.11.1984 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 
297-5 КПК України викликається на 09 годину 30 
хвилин 19 червня 2017 року до старшого слідчого в 
ОВС ГСУ СБ України Боровського Г. С. у каб. 106 за 
адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33 (тел. 044-
255-53-69, 097-411-28-44) для проведення слідчих 
та процесуальних дій (допит підозрюваного, оголо-
шення про завершення досудового розслідування 
та надання доступу до матеріалів досудового роз-
слідування, ознайомлення з матеріалами криміналь-
ного провадження) у кримінальному провадженні  
№ 22017000000000123.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівна, Донецької області, пр. 
Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ «Державний ощадний банк України» в осо-
бі філії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» 
до Пивоварова О. Ю., про стягнення заборгованості за 
кредитним договором. Відповідачі у цивільній справі  
№ 233/1812/17 Пивоваров Олексій Юрійович, 19.04.1985 
р.н., зареєстрований у м. Макіївка, Донецької області по 
вул. Коккінакі, буд. 59/1, кв. 24 викликається у судове за-
сідання на 14.00 год. 19 червня 2017 р. Розгляд зазначе-
ної цивільної справи відбудеться в приміщенні Костянти-
нівського міськрайонного суду Донецької області (корп. 
№ 2, каб. № 16).

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

Суддя Т. О. Мартишева

Житомирський районний суд Житомирської області викликає Гай-
дученка Віктора Івановича у судове засідання, що відбудеться о 09 год. 
30 хвилин 20 червня 2017 року за адресою: м. Житомир, вул. Покров-
ська, 90, каб. 16, як відповідача у цивільній справі № 278/2967/16-ц за 
позовом Гайдученко Є.Л. про визнання права власності.

В призначений для слухання справи день і час ви маєте право 
з’явитись для участі у судовому засіданні.

Готуватись до слухання справи (знайомитись з матеріалами спра-
ви, знімати копії, заявляти клопотання про забезпечення доказів (ви-
клик свідків, витребування письмових доказів)) тощо, у випадку при-
йняття у ній участі, прошу завчасно, до дати, визначеної для слухан-
ня справи.

Крім того, повідомляю, що в судове засідання ви повинні надати 
всі оригінали документів якими обгрунтовуєте свої заперечення про-
ти вимог або копії цих документів, завірених у встановленому законом 
порядку у випадку невизнання заявленого позову.

У разі вашого неприбуття в судове засідання, суд розгляне дану 
справу у вашу відсутність, за наявними в матеріалах справи доказами.

Для входу в приміщення суду ви повинні мати при собі паспорт або 
інший документ, що підтверджує особистість.

Суддя Є. О. Грубіян

Літинський районний суд Вінницької області (адре-
са суду: 22300, Вінницька обл., Літинський р-н, смт Лі-
тин, вул. Героїв Чорнобиля, 30) викликає як відпові-
дача Вільхового Анатолія Петровича, 29.10.1977 р.н., 
(місце реєстрації: вул. Космонавтів, буд. 12, с. Білозір-
ка, Літинського району, Вінницької області) за позо-
вом Вільхової Ніни Леонідівни до Вільхового Анато-
лія Петровича про усунення перешкод у користуван-
ні житловим будинком, у судове засідання, яке відбу-
деться 19.06.2017 року о 10.00 годині, цивільна спра-
ва № 137/557/17, суддя Гопкін П. В.

У разі неявки відповідача у призначений час, або 
неповідомлення про причини неявки справу буде 
розглянуто за його відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням 
цього оголошення відповідач по справі вважається 
належним чином повідомленою про час, день та міс-
це проведення судового засідання.

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду 
Дніпропетровської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 185/10488/16-к у відношенні Москальова Олек-
сандра Анатолійовича за підозрою у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Підготовче судове засідання по вказаному криміналь-
ному провадженню призначено на 13.30 годину 19 червня 
2017 року за адресою: Дніпропетровська область, місто Пав-
лоград, вул. Дніпровська, 135.

Обвинувачений Москальов Олександр Анатолійович ви-
кликається у судове засідання в приміщення Жовтневого ра-
йонного суду м. Маріуполя Донецької області, який знахо-
диться за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр-т. 
Металургів, 30, яке буде проводитися в режимі відеоконфе-
ренції головуючим суддею Тимченко С. О. на 19 червня 2017 
року о 13.30 годині.

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

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Ан-
дрєєву Світлану Олександрівну, 06.02.1975 року народження, 
ІПН 2743008927, яка проживає за адресою: Донецька область, 
Амвросіївський район, с. Ульянівське, вул. Пролетарська, буд. 
12, у судове засідання по цивільній справі № 323/1453/17-ц 
(2/323/552/17) за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Державний ощадний банк України» в особі філії Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Андрєєвої Світла-
ни Олександрівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 09.00 годині 23 червня 
2017 року у приміщенні суду за адресою: Запорізька область, 
м. Оріхів, вул. Травнева, 23, під головуванням судді Смокови-
ча Михайла Васильовича, кабінет № 9.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачка 
вважається повідомленою про час та місце розгляду справи 
та у випадку неявки до суду справу може бути розглянуто за її 
відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів (поста-
новляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя М. В. Смокович

Апеляційний суд Київської області викликає в су-
дове засідання як відповідача Томіна Вадима Воло-
димировича, на 11 годину 15 хвилин 05 липня 2017 
року для участі у розгляді цивільної справи за апеля-
ційною скаргою першого заступника прокурора Ки-
ївської області в інтересах Кабінету Міністрів Украї-
ни на  заочне рішення Ірпінського  міського суду Ки-
ївської області від 05 грудня 2016 року  по справі за 
позовом  першого заступника прокурора Київської 
області в інтересах Кабінету Міністрів України до То-
міна Вадима Володимировича, треті особи Міністер-
ство екології та природних ресурсів України, Націо-
нальний природний парк «Голосіївський» про витре-
бування земельної ділянки з чужого незаконного во-
лодіння.

У разі неявки сторін розгляд справи відбудеться у 
їх відсутності.

Суддя Є. М. Суханова

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваному Няньчуру Сергію Миколайови-

чу, 18.01.1970 року народження, зареєстрованого за 
адресою: Автономна Республіка Крим, м. Севасто-
поль, вулиця Суворова, 27,  проживаючого за адре-
сою:  Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, 
вулиця Вакуленчука, 26, кв. 9,  на підставі ст.ст. 133, 
135, 297-5 КПК України, необхідно з’явитися 19 черв-
ня 2017 року  (з 09.00 по 18.00) до старшого слідчо-
го прокуратури Автономної Республіки Крим Лушпі-
єнка В. М. за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24 для 
участі в проведенні слідчих та процесуальних дій у 
кримінальному провадженні № 42016010000000061 
за підозрою у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (дер-
жавна зрада). 

 01 липня 2017 року о 17 год. 00 хв.  за вимогою 
105 членів кооперативу та  уповноважених представ-
ників  членів кооперативу відбудуться позачерго-
ві Загальні Збори членів  Гаражного кооперативу 
«СПРИНТЕР» (код ЄДРПОУ   32939559) та членів Від-
окремленого структурного підрозділу «СПРИНТЕР – 
ЛЮКС» код (ЄДРПОУ  38982201), який входить до  
складу ГК «СПРИНТЕР». 

Збори відбудуться у приміщенні за адресою: м. 
Маріуполь, вул. Київська, буд. 1 « А», яке кооператив 
орендував для проведення зборів. 

Порядок денний: 1. Затвердження нової редакції 
Статуту. 2. Різне (розгляд заяв членів кооперативу).

Ознайомитися з  проектом нової редакції Стату-
ту члени кооперативу можуть в правлінні Гаражного 
кооперативу «Спринтер» або в правлінні Відокрем-
леного структурного підрозділу «СПРИНТЕР  ЛЮКС»  
Довідки  щодо зборів та проекту Статуту можна отри-
мати за тел. 096-500-94-02».
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Апеляційний суд Дніпропетровської області повідо
мляє, що цивільна справа за апеляційною скаргою за
ступника прокурора Дніпропетровської області в інтере
сах держави в особі Головного управління Держзем
агентства у Дніпропетровській області на рішення Дні
пропетровського районного суду Дніпропетровської об
ласті від 24 вересня 2015 року у справі за позовом Проку
рора Дніпропетровського району Дніпропетровської об
ласті в інтересах держави в особі Головного управління 
Держземагентства у Дніпропетровській області до Риби 
Ганни Олегівни, Свадковського Романа Костянтиновича, 
Лати Дар’ї Василівни, Чегорка Павла Петровича, Фортун 
Ольги Сергіївни, Анісімова Єгора Геннадійовича, Каль
ниш Тетяни Сергіївни, Здоровець Олени Олексіївни, тре
ті особи: Управління Держземагентства у Дніпропетров
ському районі Дніпропетровської області, Реєстраційна 
служба Дніпропетровського районного управління юс
тиції, Дніпропетровська районна державна адміністрація 
Дніпропетровської області про визнання недійсним пунк
тів розпорядження, державного акта на право власності 
на земельну ділянку, витребування майна, відкладена до 
розгляду в Апеляційному суді Дніпропетровської області  
(м. Дніпро, вул. Харківська, 13) на 25 липня 2017 року о 
08 год. 45 хв.

У разі неявки відповідачів по справі у судове засідан
ня, справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя Т. П. Красвітна

Марківський районний суд Луганської області повідо
мляє про те, що 18.08.2015 по цивільній справі за по
зовом Публічного акціонерного товариства Банк «Траст» 
до Буніної Лідії Григорівни про стягнення заборгова
ності за кредитним договором, справа № 417/1063/15ц  
(суддя Шкиря В. М.), 08.09.2015 по цивільній справі за 
позовом Публічного акціонерного товариства Банк 
«Траст» до Бурлуцької Алли Миколаївни про стягнен
ня заборгованості за кредитним договором, справа  
№ 417/524/15ц (суддя Шкиря В. М.), 30.09.2015 по ци
вільній справі за позовом Публічного акціонерного то
вариства Банк «Траст» до Потапової Тетяни Миколаївни 
про стягнення заборгованості за кредитним договором, 
справа № 417/1303/15ц (суддя Шкиря В. М.), 16.09.2015 
по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного 
товариства Банк «Траст» до Журавель Тетяни Анатоліїв
ни про стягнення заборгованості за кредитним догово
ром, справа № 417/1007/15ц (суддя Шкиря В. М.), ухва
лені заочні рішення, позовні вимоги задоволені повніс
тю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що за
очне рішення може бути переглянуто Марківським ра
йонним судом Луганської області шляхом подання від
повідачем заяви про перегляд заочного рішення до цьо
го суду протягом десяти днів з дня опублікування цієї за
яви.

Суддя А. Е. Дідоренко

Іллінецький районний суд Вінницької обл. (адре
са суду: 22700, Вінницька обл.,  м. Іллінці, вул. Карла 
Маркса, 28) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судо
ве засідання, яке відбудеться:

08.09.2017 о 10:00 до Цибульська Наталія Мико
лаївна (останнє відоме місце реєстрації: 22720, Ві
нницька обл., Іллінецький рн, с. Уланівка, вул. Чка
лова, буд. 11) справа № 131/827/17, суддя Шелюхов-
ський М. В.

05.07.2017 о 08:00 до Висоцький Владислав Васи
льович (останнє відоме місце реєстрації: 22722, Ві
нницька обл., Іллінецький рн, с. Красненьке, вул. 
Чапаєва, буд. 3) справа № 131/185/17, суддя Шелю-
ховський М. В.

11.09.2017 о 10:00 до Бондар Сергій Дмитрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 22712, Вінницька 
обл., Іллінецький рн., с. РомановоХутір, вул. Ми
ру, буд. 112) справа № 131/303/17, суддя Шелюхов-
ський М. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказа
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле
ним про час, день та місце проведення судового за
сідання.

Петрівський районний суд Кіровоградської області 
(28300, смт Петрове, Кіровоградська область, вул. Централь
на, 34) викликає в судове засідання, як відповідача Пісного 
Юрія Васильовича по справі за позовом Пісної Олесі Воло
димирівни до Пісного Юрія Васильовича про стягнення алі
ментів на утримання дитини на 26 червня 2017 року о 09:00 
годині.

Роз’яснюємо, що у разі неявки за викликом суду або ви
знання судом причини неявки неповажними, справу буде 
розглянуто за відсутності відповідача на підставі наявних у 
ній даних чи доказів.

Відповідно до частини 9 статті 74 ЦПК України з опубліку
ванням оголошення про виклик, відповідач вважається пові
домленим про час і місце розгляду справи.

Суддя Колесник С. І.

В Хмільницький міськрайонний суд Вінницької об
ласті (м. Хмільник, вул. Столярчука, 4, Вінницької об
ласті) на 09.00 годину 03 липня 2017 року, як відпо
відач викликається Лапшінцев Анатолій Платонович 
по цивільній справі за позовом Прибилюка Петра Йо
сиповича до Лапшінцева Анатолія Платоновича про 
визнання особи такою, що втратила право користу
вання житловим приміщенням.

У випадку неявки вказаної особи, справа буде роз
глянута у його відсутність на підставі наявних дока
зів.

Суддя Войнаревич М. Г.

В провадженні Городищенського районного суду Черкаської області знаходиться цивільна 
справа за № 712/12681/16ц, провадження № 2/691/144/17 за позовом Медведевої Ірини Юріївни 
до Гаврилової Олени Володимирівни про визнання недійсним договору оренди.

Розгляд справи призначено на 29 червня 2017 року на 10 годину 00 хвилин в приміщенні Горо
дищенського районного суду Черкаської області за адресою: Черкаська область, м. Городище, вул. 
1 Травня, № 9, суддя Савенко О. М.

Суд викликає Гаврилову Олену Володимирівну, жительку: м. Городище, вул. Галана, № 10, Чер
каської області, як відповідачку у справі.

Явка до суду є обов’язковою.
У разі неявки відповідачки у судове засідання, справа згідно з вимогами ЦПК України буде роз

глянута у її відсутність за наявними матеріалами в справі.
При публікації оголошення про виклик до суду, сторона вважається повідомленою належним 

чином про день, час та місце розгляду справи.

Долинський районний суд Кіровоградської області викликає на 13.00 
годину 22 серпня 2017 року як відповідача Басюка Олександра Петро
вича (останнє місце проживання за адресою: вул. Мічуріна, 283, м. До
линська, Долинський район, Кіровоградська область) у цивільній спра
ві за позовом Басюк О. А. до Басюка О. П. про розірвання шлюбу. Спра
ва розглядатиметься суддею Баранським Д.М. У разі неявки відповіда
ча у справі може бути ухвалено заочне рішення.

Суддя Д. М. Баранський

Втрачений судновий квиток 

на човен з бортовим номером 

КИВ 3978 К, зареєстрований 

на Довженка Романа 

Валерійовича, 

вважати недійсним.

Загублений судновий білет 
серії СБ № 029270, виданий 

21.05.2005 р. ДБРП інспекцією 
суднохідного нагляду 

на прогулянковий моточовен 
«Бора» на ім’я Рудого 
Володимира Івановича 

вважати недійсним.

Кілійський районний суд Одеської обл. (адреса суду: 68300, Одеська обл., 
м. Кілія, вул. Леніна, 19) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть
ся  19.06.2017 о 10:00 до Маслов Дмитро Михайлович (останнє відоме місце 
реєстрації: 68312, Одеська обл., Кілійський рн., с. Приозерне, вул. Фрунзе, 
буд.11) справа № 502/944/15ц, суддя Балан М. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про при
чини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказа
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього оголошення від
повідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області викликає як відпові
дачку Чубату Тамару Миколаївну, останнє місце реєстрації зазначеної особи: 
провулок Пирятинський, будинок № 1, місто Прилуки, Чернігівська область, 
в судове засідання на 08 годину 10 хвилин 27 червня 2017 року у цивільній 
справі за позовом Сипко Єфросинії Михайлівни до Чубатої Тамари Микола
ївни про виділ земельної ділянки в натурі як об’єкта  права.

До зазначеного строку відповідачка Чубата Тамара Миколаївна може по
дати до суду письмові пояснення. В разі неявки в судове засідання відповіда
чки справа буде розглянута у її відсутності.

Суддя Гумен В. М.

Втрачені свідоцтво про право 
власності на прогулянкове судно 
№ ПП 002873 та свідоцтво про пра
во плавання під Державним пра
пором (Судновий патент) для про
гулянкових суден по судну «RXTX 
iS», реєстраційний номер «uа 3361 
DN», що належать Брагінському Ві
ктору Володимировичу, вважати  
недійсними.

Втрачені номерний знак 
«64610 АА» та технічний паспорт 
ЕЕ № 007222 на коток дорожній 
Caterpillar CB34B, власник — 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Дорожньо

будівельне управління — 208», 
вважати недійсними.

Хотинський районний суд Чернівецької обл. (адреса суду: 60000, Чернівецька 
обл., м. Хотин,, вул. Незалежності, 25 а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть
ся  19.06.2017 о 09:00 до Григоренко Ольга Володимирівна (останнє відоме місце 
реєстрації: 60000, Чернівецька обл., м. Хотин, вул. Д. Галицького, буд. 17, кв. 11) 
справа № 724/391/17, суддя Руснак А. І.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причи
ни неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказами на 
підставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце прове
дення судового засідання.

Апеляційний суд Черкаської області викликає в судове засідання як відпо
відача Холоднова Михайла Юрійовича, вул. Леніна, буд. 91, с. Велика Бурім
ка, Чорнобаївський район, Черкаська область, по цивільній справі за позо
вом КС «Альянс» до Бевзюка Володимира Васильовича, Холоднова Михайла 
Юрійовича, Бевзюка Василя Юрійовича, Шендрик Юлії Григорівни про розі
рвання договору кредиту та стягнення боргу за договором кредиту.

Засідання відбудеться 28 липня 2017 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні су
ду за адресою: м. Черкаси, вул. В. Горова, буд. 29.

Явка обов’язкова. У випадку неявки справа розглядатиметься без учас
ті відповідача.

Суддя О. В. Карпенко

Судновий білет на судно 
UA0169BD та свідоцтво 

про плавання під Державним 
прапором на судно UA0169BD, 

зареєстроване на ім’я Страшний 
Сергій Анатолійович 
вважати недійсним, 
в зв’язку з втратою.

Втрачено суднові 

реєстраційні документи, 

в тому числі судновий білет 

на судно «УХД0200К», видані 

на ім’я Дмитрієва Євгена  

Івановича. Зазначені документи 

вважати недійсними.

Марківський районний суд Луганської області повідомляє про те, що 16.02.2016 по цивільній справі за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «ЕкспресБанк» в особі Донецького регі
онального відділення Акціонерного банку «ЕкспресБанк» до Свидерського Олександра Юрійовича про до
строкове стягнення суми заборгованості за кредитним договором, справа № 417/1751/15ц (суддя Дідорен-
ко А. Е.), 22.01.2016 по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк 
«ЕкспресБанк» в особі Донецького регіонального відділення Акціонерного банку «ЕкспресБанк» до Хані
на Олександра Георгійовича про дострокове стягнення суми заборгованості за кредитним договором, спра
ва № 417/1689/15ц (суддя Сурніна Л. О.), 16.02.2016 по цивільній справі за позовом Публічного акціонерно
го товариства «Акціонерний банк «ЕкспресБанк» в особі Донецького регіонального відділення Акціонерно
го банку «ЕкспресБанк» до Газієва Володимира Євгеновича про дострокове стягнення суми заборгованос
ті за кредитним договором, справа № 417/1752/16ц (суддя Дідоренко А. Е.), 14.12.2015 по цивільній справі 
за позовом Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «ЕкспресБанк» в особі Донецького ре
гіонального відділення Акціонерного банку «ЕкспресБанк» до Тетіщенка Сергія Анатолійовича про дострокове стяг
нення суми заборгованості за кредитним договором, справа № 417/1567/15ц (суддя Шкиря В. М.), 14.12.2015 по 
цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «ЕкспресБанк» в осо
бі Донецького регіонального відділення Акціонерного банку «ЕкспресБанк» до Сукачева Станіслава Анато
лійовича про дострокове стягнення суми заборгованості за кредитним договором, справа № 417/1568/15ц 
(суддя Шкиря В. М.), 25.12.2015 по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Акці
онерний банк «ЕкспресБанк» в особі Донецького регіонального відділення Акціонерного банку «Експрес
Банк» до Алішаєвої Сабіни Магамедівни про дострокове стягнення суми заборгованості за кредитним до
говором, справа № 417/1627/16ц (суддя Шкиря В. М.) ухвалені заочні рішення, позовні вимоги задоволе
ні повністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що заочне рішення може бути переглянуто Марківським 
районним судом Луганської області шляхом подання відповідачем заяви про перегляд заочного рішення до 
цього суду протягом десяти днів з дня опублікування цієї заяви.

Дубенський міськрайонний суд Рівненської облас
ті (вул. Д. Галицького, 22, м. Дубно, Рівненської об
ласті) викликає в судове засідання на 11 годину 00 
хвилин 26 липня 2017 року як відповідача:

Терещука Анатолія Вікторовича, у цивільній спра
ві за позовом: Боярин Ігоря Петровича до Терещу
ка Анатолія Вікторовича про стягнення боргу позики.

У разі неявки відповідача в судове засідання, спра
ва буде розглянута у його відсутності на підставі на
явних у ній доказів.

Суддя Кічата О. Ю.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Тре
тяк Олександра Леонідовича, 25.01.1951 року народжен
ня, як обвинуваченого в судове засідання по криміналь
ному провадженню № 22015000000000405 внесеного до 
ЄРДР 14.12.2015 року за обвинуваченням Третяк Олек
сандра Леонідовича у вчиненні кримінального правопо
рушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 109 КК Украї
ни, яке призначено на 14 год. 30 хв. 21 червня 2017 року.

Здійснювати спеціальне судове провадження стосов
но обвинуваченого Третяк Олександра Леонідовича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбачено
го ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 109 КК України.

Суддя О. В. Мєлєшак

Куйбишевський районний суд Запорізької області 
викликає як відповідача Вережана Олександра Гри
горовича, 23.08.1979 року народження в судове за
сідання, яке призначене на 14 год. 00 хв. 26.06.2017 
року, для розгляду цивільної справи № 319/484/17 за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Дер
жавний Ощадний банк України» в особі філії Доне
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Вере
жана Олександра Григоровича про стягнення забор
гованості за кредитним договором, яке відбудеться 
за адресою: вул. Центральна, 26а, смт Більмак, Біль
мацького району, Запорізької області.

Суддя Валігурський Г. Ю.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об
ласті викликає у судове засідання, яке відбудеть
ся 29.06.2017 року о 10.00 годині в приміщенні Ар
темівського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Ми
ру, 5, Кулик Крістіну Олександрівну (останнє відоме 
місце реєстрації: Одеська область, Захарівський рн, 
с. Весела Балка) як відповідачку по цивільній справі  
№ 219/1317/17 за позовом Баранюка Романа Вікто
ровича про позбавлення батьківських прав та стяг
нення аліментів.

Суддя Дубовик Р. Є.

ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу (адреса суду: 50099, Дні
пропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева,12) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідан
ня, яке відбудеться 25.08.2017 о 09:15 до Коломієць Сергій Миколайович (останнє 
відоме місце реєстрації: 50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, шосе Мико
лаївське, буд. 2, кв. 130) справа № 216/834/17, суддя Бондарєва О. І.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причи
ни неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказами на 
підставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце прове
дення судового засідання.

Марківський районний суд Луганської області повідомляє про те, що 
23.08.2016 по цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відпові
дальністю «Кредитні ініціативи» до Калюжної Ірини Миколаївни про стягнен
ня заборгованості, справа № 417/2609/16ц (суддя Шкиря В. М.), ухвалено за
очне рішення, позовні вимоги задоволені повністю.

Одночасно роз’яснюємо відповідачці по справі, що заочне рішення може 
бути переглянуто Марківським районним судом Луганської області шляхом 
подання відповідачем заяви про перегляд заочного рішення до цього суду 
протягом десяти днів з дня опублікування цієї заяви.

Суддя А. Е. Дідоренко

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду Черткової Н. І. 
знаходиться цивільна справа № 310/1973/17 за позовом Бойко Сергія Лео
нідовича до Бойко Лариси Boлодимирівни, третя особа: ТОВ «Керуюча ком
панія «КоменергоБердянськ» про визнання особи такою, що втратила пра
во користування житлом. Розгляд справи призначено на 10.07.2017 року на 
09.00 годин в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою:  
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 502, суддя 
Черткова Н. І., тел. 36375.

Суд викликає як відповідачку Бойко Ларису Володимирівну. У разі неявки 
відповідачки, справа буде розглянута за наявними в ній матеріалами.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як обвинувачену Ісламгуло
ву Олену Володимирівну , 04.02.1960 року народження (останнє відоме міс
це проживання за адресою: вул. Строїтельна, 18, м. Саки, АР Крим, у вчинен
ні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України у судове засідання, що при
значене на 21.06.2017 року о 13.00 год. Явка до суду є обов’язковою. При со
бі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщення Дар
ницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастополь
ська, 7/13, каб. № 10 під головуванням судді Щасної Т. В.

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

Оболонський районний суд м. Києва викликає як обвинувачену Харчен
ко Ірину Олександрівну, що обвинувачується у вчиненні злочинів, передбаче
них ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 21 
червня 2017 року о 12.00 годині в приміщенні Оболонського районного суду 
м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, 
цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслід
ки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, проку
рора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 
КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представни
ків — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта 
— статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Томашпільський районний суд Вінницької області викликає Васьоніна 
Олександра Вікторовича, Васьоніну Марину Олександрівну, Васьоніна Дми
тра Олександровича, що зареєстровані в квартирі № 14 по вул. Набережній, 
114 в с. Липівка, Томашпільського району, Вінницької області, в судове засі
дання по справі за позовом Попової Раїси Григорівни до Васьоніної Світла
ни Григорівни, Васьоніна Олександра Вікторовича, Васьоніної Марини Олек
сандрівни, Васьоніна Дмитра Олександровича про відшкодування шкоди, яке 
відбудеться 27 червня 2017 року о 14.00 годині в Томашпільському район
ному суді Вінницької області за адресою: 24200, смт Томашпіль, вул. І. Гав
рилюка, 57, Томашпільського району, Вінницької області під головуванням 
судді Пилипчука О. В.

Явка до суду є обов’язковою.
У випадку неявки до суду справа може бути розглянута без участі відпові

дачів на підставі ст. ст. 224227 ЦПК України.
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Київська +9  +14 +20  +25 Черкаська +9  +14 +20  +25
Житомирська +9  +14 +20  +25 Кіровоградська +9  +14 +20  +25
Чернігівська +7  +12 +20  +25 Полтавська +9  +14 +20  +25
Сумська +7  +12 +20  +25 Дніпропетровська +9  +14 +20  +25
Закарпатська +9  +14 +20  +25 Одеська +12  +17 +21  +26
Рівненська +9  +14 +20  +25 Миколаївська +12  +17 +21  +26
Львівська +9  +14 +20  +25 Херсонська +12  +17 +21  +26
Івано-Франківська +9  +14 +20  +25 Запорізька +12  +17 +20  +25
Волинська +9  +14 +20  +25 Харківська +9  +14 +20  +25
Хмельницька +9  +14 +20  +25 Донецька +9  +14 +20  +25
Чернівецька +9  +14 +20  +25 Луганська +9  +14 +20  +25
Тернопільська +9  +14 +20  +25 Крим +12  +17 +20  +25
Вінницька +9  +14 +20  +25 Київ +11  +13 +21  +23
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КРАСИВЕ І КОРИСНЕ. На перехресті 
двох мистецтв зустрілися в 
Тернополі таланти селекціонера 
й художниці

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»  

(фото автора)

Неординарна, незвич-
на, талановита, напро-

чуд гарна, запашна, бар-
виста… Ці епітети якнай-
краще визначають суть ви-
ставки «На перехресті двох 
мистецтв», яку відкрили 
в Тернопільському облас-
ному краєзнавчому музеї. 
І зустрілися-здибалися на 
такому творчому перетині 
таланти тернопільців — се-
лекціонера Ігоря Хороша і 
художниці Наталії Басараб.

Улюбленим шкільним 
предметом пана Ігоря бу-
ла біологія, може, ще й то-
му, що цей предмет викла-
дала мама. Та  здобув він 
дотичний до цієї на-
уки фах лікаря. Ві-
сім років працю-
вав на швидкій до-
помозі. Однак біоло-
гія, селекціонерство, 
квітникарство брали 
своє. Спочатку виво-
див гладіолуси, потім 
іриси. Дізнався, що є 
міжнародні конкурси, 
що ірисовий світ «ду-
же насичений, неви-
черпний». Треба було 
їздити на розмаїті ви-
ставки, конкурси. Тож 
довелося залиши-
ти і швидку, і медици-
ну. Нині в його колек-
ції ледь не тисяча сор-
тів ірисів. Сам же вивів 
майже 150 сортів квітів 
з родини півникових. 

Уперше ірисові ді-
лянки в селекціонера 
Ігоря Хороша худож-
ниця Наталія Басараб 

побачила вісім років тому. 
Зізнається: вони її вразили, 
бо не думала, що іриси такі 
багаті на красу, різнобарвні 
й чарівні. Вирішила їх ма-
лювати. І  вже створила чи-
мало картин. 

Кілька років тому пан 
Ігор і пані Наталя задумали 
втілити прекрасний твор-
чий проект — підготувати 
виставку, де живі квіти по-
єднати з їхніми відповідни-
ками на полотні. І ось цей 
доробок вилився в експо-
зицію «На перехресті двох 
мистецтв». 

Директор обласного кра-
єзнавчого музею Степан 
Костюк зазначає, що тако-
го вернісажу в цій устано-
ві ще не було. Репрезенту-
вали майже 40 картин. На 

полотнах постають не лише 
іриси, а й бузок і півонії. По-
заяк Ігор Хорош  бузок та-
кож виводить, один із сор-
тів присвятив тернопіль-
ській співачці народній ар-
тистці України Любові Ізо-
товій. Селекцією ж півоній 
не займається, проте перші 
спроби вже робив. 

Цікаво, що експозицію 
змінюватимуть доти, до-
ки цвістимуть півонії й іри-
си. Квітів із родини півни-
кових, звісно, й у вазах, і на 
полотнах найбільше. Уже 
самі назви сортів видзвоню-

ють добірним поетич-
ним словом, поваж-
ною музикою, нала-
штовують на пісню: 
«Місячна соната», 
«Кав’ярня кохання», 
«Озеро надії», «Мі-
сячне сяйво», «Гро-
зова увертюра». А ось 
«Дельфін і русалка» 
— його торік визнали 
найкращим в Україні.

Представлено та-
кож кілька іменних 
сортів. Кожну відо-
му особу Ігор Хорош 
бачить у певному ко-
льорі. Жваве зацікав-
лення в учасників ви-
ставки викликає «Лі-
на Костенко». Квіт-
ка вражає яскравістю 
й ніжністю, вислов-
леною в білосніжній 
та жовто-золотистій 
барвах. Тішить бла-

китно-фіолетовими кольо-
рами з апельсиновими бо-
рідками «Барбара Бриль-
ська» на честь польської 
актриси. Ім’я ще однієї сла-
ветної польки співачки Ан-
ни Герман теж відлунює у 
лагідній квітці. 

Cелекціонер, звісно, при-
святив окремий сорт і ху-
дожниці Наталії Басараб. 
Ірис «Наталія Басараб» має 
фіолетові тони, які для Іго-
ря Хороша — «символ му-
дрості». Цей сорт він вивів 
три роки тому, наступно-
го року його інтродукують 
у США. Ще не поширений 
у садах і сорт «Анна — ко-
ролева Франції», адже пан 
Ігор вивів його нещодавно 
і віддав у такий спосіб ша-
ну князівні Анні Ярославні. 
Сорт цікавий тим, що в ньо-
го, крім борідок, є просторо-
ве продовження, яке нага-
дує корону королеви. 

До слова, напередодні 
відкриття виставки в Тер-
нополі Ігор Хорош повер-
нувся із французької сто-
лиці, де впродовж тижня 
як член журі брав участь 
у міжнародному конкур-
сі «Франс-ірис», який орга-
нізовують тут щодва роки. 
Наступного сезону терно-
пільський селекціонер від-
править свої сорти ірисів 
до Франції, але вже як кон-
курсант. Нині ж його кві-
ти як конкурсні ростуть у 
Флоренції. 

Підлітки з Авдіївки відпочинуть у Золотоноші
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр» 

ЛІТО БЕЗ ТРИВОГ. На 
оздоровлення та культурний 
відпочинок до Золотоноші на 
Черкащині прибули 20 підліт-
ків із прифронтової Авдіївки. 
Група дітей з Донбасу гостює 
тут уже не вперше. Це ста-
ло можливим завдяки тісній 
співпраці Золотоніської місь-
кої ради і тамтешньої військо-
во-цивільної адміністрації.

Юні українці зі сходу прибу-
ли до Шевченкового краю ра-
зом зі своїми вчителями. Се-
ред тих, хто зустрічав, були й 
колишні земляки, а нині жите-
лі Золотоноші. Зокрема й во-

лонтер і спортивний тренер 
Олексій Дроб’язко, завдяки 
якому плідні зв’язки між міс-
тами почали розвиватися ще 
рік тому. Оселилася делега-
ція в місцевій санаторній шко-
лі-інтернаті, яка вже не впер-
ше приймає в себе гостей з 
Донбасу.

Протягом двох тижнів на 
юних авдіївців очікують чи-
мало екскурсій, знайомство 
з містом, а також поїздки 
до культурних та історичних 
пам’яток Черкащини й Київ-
щини. До підтримки наймен-
ших співвітчизників із при-
фронтової зони золотоніс-
ці долучилися всім миром, 
адже фінансують перебуван-

ня дітей виключно за раху-
нок господарів. Відгукнулися 
зокрема міські депутати На-
талія Зеленська, Віктор Душ-
ка та Вікторія Остроглазова, 
депутат облради Віктор По-
лозов, комунальне підприєм-
ство «Міський ринок», заводи 
«Еконія», «ФЕС УКР», Золо-
тоніський маслоробний ком-
бінат і «Злато дар», СТОВ 
«Агрофірма «Маяк», приват-
ні підприємці Володимир Су-
прун-Черес, Ігор Павлов, Ар-
тем Антропов, Віталій Гав-
ва, Віталій Гончар, Іван Филь, 
Олег Щербатюк та Олексій 
Ярош.

На цю подію відразу  відре-
агував голова військово-ци-

вільної адміністрації Авдіївки 
Павло Малихін, подякувавши 
золотонісцям на своїй сторін-
ці у Фейсбуці. «Місцеві поса-
довці, підприємці та небайду-
жі жителі вкотре демонстру-
ють дива солідарності й тур-
боти, безкоштовно приймаю-
чи дітей Донбасу, які нині як-
найбільше потребують під-
тримки. Дуже дякую Золото-
ніському міському голові Віта-
лієві Войцехівському за чер-
говий приємний для нас пода-
рунок, а також усім жителям 
Золотоноші, які разом долу-
чилися до підтримки дітей Ав-
діївки. Україна була, є й буде 
гостинною, небайдужою, солі-
дарною», — зазначив він.

При ірисах  — про справи творчі. Селекціонер Ігор 
Хорош і художниця Наталія Басараб

Кров для порятунку дітей
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ВЛАСНИМ ПРИКЛАДОМ. У переддень Всесвітнього Дня донора 
голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко вп’яте 
став донором. Цього разу він здав кров задля порятунку двох діток 
— Владислава Кур’яти з Гощі та Давида Острійчука зі Здолбунова.

До благодійної акції в обласній станції переливання крові долучи-
лися перший заступник голови облради Олександр Корнійчук, облас-
ні та міські депутати, рятувальники. Усі донори передали свої продук-
тові пайки для потреб обласної дитячої лікарні.

Олексій Муляренко відзначив, що й надалі в тому числі особистим 
прикладом популяризуватиме цю благородну справу. Загалом на Рів-
ненщині налічується 2,5 тисячі почесних донорів, з них 9 — заслужені.  

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, Донецька об-
ласть, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Данельян Наталі Володими-
рівни до Сулім Сергія Олександровича, 3-я особа: Орган опіки та піклування в особі Змі-
ївської РДА про позбавлення батьківських прав.

Відповідач по справі Сулім Сергій Олександрович, 1978 р.н. (останнє місце прожи-
вання: м. Часів-Яр, Бахмутського району, Донецької області, вул. Маяковського, 26/1, 
кв.1) викликається на 21 червня 2017 року на 12 годину 45 хвилин до суду, кабінет  
№ 315, для участі у розгляді 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 Л.А. Радченко

ОГОЛОШЕННЯ

Бажання стати донором не залежить від посади

Сорт ірису та портрет автори 
назвали на честь славетної 
польської співачки Анни Герман
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