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КУРси ВалЮт/БаНКІВсЬКІ МЕтали  встановлені Національним банком України на 11 листопада 2016 року
USD 2558.0051 EUR 2786.9466 RUB 4.0337 / AU 324227.15 AG 4796.26 PT 259381.72 PD 172921.14

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

Віце-президент Європейського інвестиційного 
банку про проекти, які покликані продемонструвати 
плюси євроінтеграції пересічним українцям
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Нарахована субсидія 
не здиміє в сезон

СОЦПОЛІТИКА. Зекономлена домогосподарствами у 
зв’язку з низьким споживанням частина субсидії, яку держава 
призначила громадянам для оплати комунальних послуг у роз-
мірі соціальних нормативів, автоматично покриватиме вартість 
комунальних послуг у наступні місяці. «Якщо сім’я використала 
менше, ніж встановлено соціальним нормативом, наступного 
місяця вона має право на те, щоб зекономлені кошти були за-
раховані в рахунок наступних платежів, зокрема обов’язкової 
плати за комуналку», — йдеться у повідомленні прес-служби 
Мінсоцполітики.

А постачальники послуг зобов’язані враховувати економію 
автоматично, без звернення споживача. Сума економії, повідо-
мляє УНІАН, вказується у квитанції як переплата (з мінусом) і 
зменшує платіж наступного періоду.

За словами віце-прем’єр-міністра Павла Розенка, отримува-
чі субсидій, які заощадять енергоресурси, за підсумками вже 
цього опалювального сезону отримають на зекономлену суму 
кошти для реалізації заходів з енергоефективності.
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ЦИТАТА ДНЯ

ВАЗИЛ ГУДАК:

ЦИФРА ДНЯ

354,644 млрд грн
становив у жовтні обсяг грошової маси 

в Україні. Це на 0,2% менше, 
ніж у вересні   

«Євросоюз не може 
бути сильним 

без підтримки сусідніх 
країн. Україна тут 

відіграє особливу роль. 
Вона рухається в ЄС, 

і ми підтримуємо 
цей рух».

Робота молодим: знайти 
не можна емігрувати

ЕКРАН

Відбулася національна 
прем’єра фільму, який 
українці створили для 
українців і про українців, 
— «Гніздо горлиці»

«Урядовий кур’єр» 
з’ясував, скільки 
вже відремонтовано 
кілометрів траси 
Одеса — Рені

ДЕРжАВНИй іНТЕРЕс

НА ЧАсі. Експерти дослідили, які перспективи у хлопців 
та дівчат віком 15—29 років на ринку праці України

Маючи затребуваний фах та приборкавши надмірні амбіції, знайти роботу в Україні молодим нескладно
35

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2017 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 25 грн . . . . . . . . . . . . 47 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 75 грн . . . . . . . . . . 141 грн
на півроку . . . . . 150 грн . . . . . . . . . . 282 грн
на рік . . . . . . . . . . . 300 грн . . . . . . . . . . 564 грн

ТЕЛЕКУР’ЄР програми головних телеканалів України 
на сторінках «Урядового кур’єра»

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА 2017 РІК

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

Ф
от

о 
О

ле
кс

ан
др

а 
Л

Е
П

Е
Т

У
Х

И



�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Южноукраїнський міський суд Миколаїв-
ської області викликає в судове засідання на
17 листопада 2016 року об 11 годині 00 хвилин
за адресою: Миколаївська область м. Южно-
українськ, вул. Дружби народів, 3-А, до судді
Волкової О.І. обвинуваченого Тофана Сергія
Сергійовича у кримінальному провадженні 
№ 12013160080000246 від 25.10.2013 року 
(№ 486/939/16-к) за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, 
ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366
КК України.

В разі неявки обвинуваченого кримінальне
провадження буде розглянуто за його відсут-
ності.

Суддя О.І. Волкова

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться 17 листо-
пада 2016 року о 08.30 годині в приміщенні
Токмацького районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Воло-
димирська, буд. 28, Петрова Івана Васильовича, за-
реєстрованого за адресою: Донецька область,
Старобешівський район, с. Василівка, вул. Моло-
діжна, 40, Петрову Інну Вікторівну, зареєстровану за
адресою: Донецька область, Старобешівський район,
м. Кальміуське, вул. Кірова, 17 а, кв.51, в якості від-
повідачів в цивільній справі № 328/3739/16-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства
«Альфа-Банк» до Петрова Івана Васильовича, Петро-
вої Інни Вікторівни про стягнення заборгованості. 

Суддя Погрібна О.М.

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає у судове засідання відповідача:

Лучина Олександра Едуардовича для розгляду ци-
вільної справи за позовом Лучина Марини Ігорівни
до Лучина Олександра Едуардовича про розірвання
шлюбу, яке відбудеться 15 листопада 2016 року о 09
годині 00 хвилин (резервна дата судового засідання
— 21 листопада 2016 року о 09 годині 00 хвилин) в
приміщенні Новопсковського районного суду за ад-
ресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Луганської
області.

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

Суддя Р. Р. Потапенко

Прилуцький міськрайонний суд Чернігів-
ської області викликає у судове засідання, яке
відбудеться 16 листопада 2016 року о 08.30 го-
дині в приміщенні Прилуцького міськрайон-
ного суду Чернігівської області за адресою:
Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Котлярев-
ського, 62, Кібальник Валентину Володими-
рівну (останнє відоме місце реєстрації:
Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с. Лино-
виця, вул.Живохівський, буд. 25) в якості від-
повідача по цивільній справі № 742/3207/16-ц
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кібаль-
ник Валентини Володимирівни про стягнення
заборгованості.

Суддя А.О.Коротка

Втрачений
5.09.2015 р. паспорт
серія СН №890602, ви-
даний Ленінградським
РУГУ МВС України в м.
Києві, зареєстрований
18.08.1998 р. на ім’я
Синько Світлани Пет-
рівни, 

вважати
недійсним.

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 2 листопада 2016 р. № 782
Київ

Деякі питання надання медичної допомоги 
у військово-медичних закладах 

і взаєморозрахунків за неї 
між військовими формуваннями

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Поширити на осіб начальницького складу Національного анти-

корупційного бюро дію постанови Кабінету Міністрів України від 18
жовтня 1999 р. № 1923 «Про затвердження Порядку надання медичної
допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї
між військовими формуваннями» (Офіційний вісник України, 1999 р.,
№ 42, ст. 2099; 2007 р., № 30, ст. 1216; 2013 р., № 73, ст. 2685; 2016
р., № 24, ст. 950).

2. Внести до Порядку надання медичної допомоги у військово-ме-
дичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими форму-
ваннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
18 жовтня 1999 р. № 1923, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 2 листопада 2016 р. № 782

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку надання медичної допомоги 
у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків 

за неї між військовими формуваннями
1. Пункт 11 після слів «Управління державної охорони» доповнити

словами «, Національне антикорупційне бюро».
2. Перше речення пункту 4 після слів «яким підпорядковані вій-

ськові формування» доповнити словами «, Національним антикоруп-
ційним бюро».

3. Пункт 5 після слів «інший центральний орган виконавчої влади,
якому підпорядковане військове формування» доповнити словами 
«, або орган державної влади».

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 листопада 2016 р. № 800
Київ

Про внесення змін до плану реструктуризації
публічного акціонерного товариства 
«Національна акціонерна компанія 

«Нафтогаз України» з метою відокремлення
діяльності з транспортування та зберігання

(закачування, відбору) природного газу
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до плану реструктуризації публічного акціонерного товариства «На-

ціональна акціонерна компанія «Нафтогаз України» з метою відокремлення ді-
яльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного
газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2016 р.
№ 496 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 65, ст. 2185), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України 
від 9 листопада 2016 р. № 800

ЗМІНИ,
що вносяться до плану реструктуризації публічного акціонерного

товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 
з метою відокремлення діяльності з транспортування та зберігання

(закачування, відбору) природного газу
1. Пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект рішення щодо:
плану дій щодо корпоративного управління оператора газотранспортної сис-

теми, розробленого за участю Європейського банку реконструкції та розвитку.
Міненерговугілля, 
Мінекономрозвитку.
8 листопада 2016 р.;

утворення ПАТ «Магістральні газопроводи України», 100 відсотків акцій якого
перебувають у державній власності та повноваження з управління корпоратив-
ними правами держави у статутному капіталі якого здійснює Міненерговугілля,
затвердження його статуту і положень про наглядову раду та правління з ура-
хуванням плану дій щодо корпоративного управління оператора газотранспор-
тної системи.

Міненерговугілля.
16 листопада 2016 року.».

2. У пункті 2 цифри і слова «1 жовтня 2016 року» замінити цифрами і сло-
вами «1 квітня 2017 року».

3. Пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:
«3. Забезпечити проведення із залученням Національної акціонерної компанії

«Нафтогаз України» аналізу матеріально-технічних, людських та інших ресурсів,
необхідних для ефективної роботи ПАТ «Магістральні газопроводи України»,
включаючи аналіз активів, що використовуються у діяльності з транспортування
природного газу, з урахуванням досвіду операторів газотранспортних систем
держав — членів ЄС та провести обговорення результатів аналізу з представ-
никами ПАТ «Магістральні газопроводи України».

Міненерговугілля, 
Мінекономрозвитку, 
Фонд державного майна.
20 грудня 2016 року.

4. Розробити за участю експертів Секретаріату Енергетичного Співтовариства
та подати на розгляд Кабінету Міністрів України:

попередній перелік активів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необ-
хідних для ефективної роботи ПАТ «Магістральні газопроводи України», та план
їх передачі зазначеному товариству.

Міненерговугілля, 
Мінекономрозвитку, 
Фонд державного майна.
31 січня 2017 р.;

проект акта щодо передачі державних підприємств та повноважень з управ-
ління корпоративними правами держави у статутному капіталі господарських
товариств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, іншим суб’єк-
там управління об’єктами державної власності з метою виконання пункту 2 час-
тини третьої статті 23 Закону України «Про ринок природного газу».

Мінекономрозвитку, 
Міненерговугілля.
1 грудня 2016 року.».

4. У пункті 5 цифри і слова «1 листопада 2016 року» замінити цифрами і сло-
вами «1 січня 2017 року».

5. У пункті 7 слова «, не підлягає приватизації» виключити.
6. Пункт 8 виключити.
7. У пункті 10 цифру і слово «1 січня» замінити цифрою і словом «1 серпня».
8. У пункті 11 цифру і слово «1 березня» замінити цифрою і словом «1 сер-

пня».
9. У пункті 12 цифру і слово «1 липня» замінити цифрою і словом «1 сер-

пня».

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 листопада 2016 р. № 789
Київ

Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України 
від 20 квітня 2016 р. № 306

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р.

№ 306 «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвід-
ношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб
місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними
рангами та іншими спеціальними званнями» (Офіційний вісник України,
2016 р., № 34, ст. 1329) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 9 листопада 2016 р. № 789

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України

від 20 квітня 2016 р. № 306
1. В абзаці третьому пункту 1 слова і цифри «згідно з додатками

1—9» замінити словами і цифрами «згідно з додатками 1—10».
2. Доповнити постанову додатком 10 такого змісту:

«Додаток 10 
до постанови Кабінету Міністрів України

від 20 квітня 2016 р. № 306
СПІВВІДНОШЕННЯ

між рангами державних службовців і спеціальними званнями осіб
начальницького складу Національного антикорупційного бюро України

Спеціальне звання                              Ранг державного
                                                                                    службовця
Полковник Національного антикорупційного бюро              4  
України
Підполковник Національного антикорупційного                   5
бюро України
Майор Національного антикорупційного бюро                     6  
України
Капітан Національного антикорупційного бюро                   7 
України
Старший лейтенант Національного                                        8
антикорупційного бюро України
Лейтенант Національного антикорупційного                       9».
бюро України

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 листопада 2016 р. № 790
Київ

Про внесення змін 
до Правил дорожнього руху

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Мі-

ністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 (Офіційний вісник України, 2001
р., № 41, ст. 1852; 2007 р., № 48, ст. 1978; 2013 р., № 14, ст. 505), зміни, що до-
даються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 9 листопада 2016 р. № 790
ЗМІНИ,

що вносяться до Правил дорожнього руху
1. Доповнити Правила пунктом 2.43 такого змісту:

«2.43. На ділянках доріг у межах прикордонної смуги та контрольованого при-
кордонного району на вимогу уповноваженої особи Держприкордонслужби
водій повинен зупинитися з дотриманням вимог цих Правил, а також:

а) пред’явити для перевірки документи, зазначені в підпункті «б» пункту 2.1;
б) дати можливість оглянути транспортний засіб і перевірити номери його

агрегатів.».
2. У розділі 33:
1) знак 3.21 доповнити абзацом такого змісту:
«запобігання в’їзду на дороги, що безпосередньо простягаються у межах

прикордонної смуги до державного кордону і не забезпечують пересування до
встановлених пунктів пропуску через державний кордон (крім сільськогоспо-
дарської техніки, інших транспортних засобів і механізмів, задіяних у провад-
женні відповідно до законодавства і за наявності відповідних на те законних
підстав сільськогосподарської діяльності або інших робіт, ліквідації надзвичай-
них ситуацій та їх наслідків, а також транспортних засобів Збройних Сил, На-
ціональної гвардії, СБУ, Держприкордонслужби, ДМС, ДФС,
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, Національної поліції і ор-
ганів прокуратури під час виконання оперативних та службових завдань).»;

2) доповнити підрозділ 5 знаками 5.71—5.74 такого змісту:
«5.71 «Початок прикордонної смуги». В’їзд на територію, де діють особливі

умови дорожнього руху, передбачені пунктом 2.43 цих Правил.
5.72 «Кінець прикордонної смуги».
Знаки 5.71 і 5.72 установлюються на фактичній межі території селищної,

сільської ради, прилеглої до державного кордону або до берегів прикордонних
річок, озер та інших водойм.

5.73 «Початок контрольованого прикордонного району». В’їзд на територію,
де діють особливі умови дорожнього руху, передбачені пунктом 2.43 цих Пра-
вил.

5.74 «Кінець контрольованого прикордонного району».
Знаки 5.73 і 5.74 установлюються на фактичній межі території району, міста,

прилеглої, як правило, до державного кордону або до узбережжя моря, що охо-
роняється органами Держприкордонслужби.».

3. Підрозділ 5 додатка 1 до Правил доповнити знаками 5.71—5.74 такого
змісту:

«

5.71
Початок прикордонної смуги

5.72
Кінець прикордонної смуги

5.73
Початок контрольованого прикордонного району

5.74
Кінець контрольованого прикордонного району».

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 листопада 2016 р. № 801
Київ

Про утворення публічного акціонерного 
товариства «Магістральні газопроводи 

України»
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Утворити публічне акціонерне товариство «Магістральні газопроводи Ук-

раїни» (далі — товариство), 100 відсотків акцій якого належить державі і по-
вноваження з управління корпоративними правами держави у статутному
капіталі якого здійснює Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

2. Здійснити приватне розміщення першого випуску акцій товариства у кіль-
кості 3 786 000 штук.

3. Установити, що статутний капітал товариства:
становить 3 786 000 гривень та поділяється на 3 786 000 простих іменних

акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна;
формується за рахунок державного майна — приміщення мансарди нежит-

лового будинку, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Івана Гонти, 3а,
загальною площею 406,5 кв. метра.

4. Міністерству енергетики та вугільної промисловості:
забезпечити вчинення дій, пов’язаних із здійсненням приватного розміщення

першого випуску акцій товариства, та оформлення і підписання відповідного
рішення;

затвердити акт оцінки майна, що вноситься до статутного капіталу товарис-
тва, та результати приватного розміщення акцій товариства;

підготувати та подати Кабінетові Міністрів України проект статуту товарис-
тва.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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ПОВІСТКА 
Підозрюваний(на) 

Аблаєв Арсен Музаферович АР Крим, смт Совєтський, вул. Степана, 3, кв. 44 
Аблякімова Зарєма Вілмерівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Алєскєров Джамал Азадович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Аметова Діляра Серверівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Аметова Ельвіра Ленмарівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Байлем Дмитро Сергійович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Балем Олександр Михайлович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Барюгін Євген В’ячеславович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Басов Данііл Олександрович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Бейтулаєв Асан Серверович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Бекірова Діляра Іззетівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Бекіров Ернест Февзійович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Бекіров Рустем Рефатович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Бірюк Дар’я Юріївна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Благодатний Віктор Вікторович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Боголєпова Анастасія Іванівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Бойко Гліб Юрійович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Борисова Людмила Геннадіївна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Бородіна Ірина Тимофіївна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Бришкар Оксана Олександрівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Брякотнін Віталій Борисович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Буланіхіна Лариса Петрівна АР Крим, м. Бахчисарай, вул. Панфілова, 24, кв. 10
Бухтіаров Герман Валерійович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Вавренюк Кирил Олександрович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Вагнер Лариса Володимирівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Ватрас Наталія Юріївна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Вовк Ольга Павлівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Воєнна Зарема Нуріївна АР Крим, м. Ялта, вул. Адаманова, 9
Вороной Олександр Володимирович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Гаврилова Олена Олексіївна АР Крим, Сімферопольський район, смт Гвардійськ, вул. Осрякова, 1, кв. 5
Глухоєдов Віктор Миколайович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Гнедін Андрій Юрійович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Грицайчук Наталія Миколаївна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Гуревич Михайло Геннадійович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Дашковський Павло Степанович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Дем’яненко Ганна Вікторівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Кірова, 28, кв. 68
Діденко Олексій Ігорович АР Крим, Сімферопольський район, с. Партизанське, вул. Ключова, 8
Дідун Михайло Ігоревич АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Доброрєз В’ячеслав Станіславович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Домбровський Олександр Олександрович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Желябова, 9-А, кв. 2
Дорогавцев Андрій Миколайович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Єрмоленко Олексій Володимирович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Єрух Тетяна Василівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Жук Артур Петрович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21 
Журавльов Олексій Геннадійович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21 
Зінченко Анастасія Сергіївна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Лексіна, 44, кв. 29
Зобков Андрій Олександрович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Іванцов Єгор Андрійович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Івашкевич Дмитро Анатолійович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Іващенко Дмитро Сергійович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Іоненко Данил Анатолійович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Ісаєва Діляра Вейсівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Кабаков Олег Костянтинович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Канчі Ірина Андріївна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Кардаш Любов Іванівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Кисельов Олександр Якович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Кобилиця Дмитро Володимирович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Колтирін Андрій Олександрович АР Крим, смт Приморський, вул. Залізнична, 7, кв. 84
Коробцов Володимир Володимирович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Корольова Вікторія Геннадіївна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Космацький Андрій Вікторович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Костюченко Роман Сергійович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Кочерженко Дмитро Олександрович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Куінджі Марина Олександрівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Донская, 41, кв. 97
Кулясов Ігор Сергійович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Купава Василь Олександрович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Кутурова Юлія Вікторівна АР Крим, м. Євпаторія, вул. Просмушкиних, 10/81
Куценко Катерина Сергіївна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Кучин Віталій Анатолійович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Кушнарьова Наталія Сергіївна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Лексіна, 44, кв. 29
Макаренко Микола Миколайович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Воровського, 60, кв. 462
Максимова Оксана Юріївна АР Крим, смт Совєтський, вул. Енергетиків, 17
Максимов Сергій Валентинович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Мартин-Мурашко Аліна Ігорівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Марка Донського, 6, кв. 306
Михайлов Андрій Олексійович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Мішкін Антон Олександрович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Моргунов Роман Геннадійович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Мочалін Антон Павлович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Куйбишева, 15, кв. 121
Мустафаєва Діана Енверівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Налчі Олександра Іванівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Настич Сейран Серверович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Нечепорук Сергій Володимирович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Новосельчук Сергій Іванович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Дзержинського, 10 
Оліяр Андрій Михайлович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Пацула Анна Олегівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Перепелиця Максим Сергійович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Пострігань Віталій Вікторович АР Крим, м. Сімферополь, вул. 1 Кінної Армії, 29, кв. 72
Ротаєнко Олена Михайлівна АР Крим, Бахчисарайський район, с. Голубинка, вул. Механізаторів, 40
Саргінов Олег Юрійович АР Крим, м. Євпаторія, вул. Некрасова, 110, кв. 82
Сеїтмеметов Артур Мусайович АР Крим, Сакський район, с. Оріхове, вул. Польова, 1 
Середюк Тетяна Анатоліївна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Сєвєрін Сергій Анатолійович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Слепцов Володимир Вікторович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Соловйов Костянтин Костянтинович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Залеська, 81, кв. 50 
Степанова Марія Сергіївна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Лексіна, 44, кв. 27
Сулєйманов Смаіл Саллімович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21 
Сутула Євген Володимирович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Таран Дмитро Юрійович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Терешков Іван Іванович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Тімофєєва Альона Ігорівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Тітков Костянтин Сергійович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Томашова Юлія Георгіївна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Туробова Ганна Сергіївна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Чехова, 97
Тютюнник Юлія Олександрівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Удовін Сергій Вікторович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Фазилов Сервер Шевкійович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Филлипенко Оксана Анатоліївна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Фрич Наталія Юріївна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Харута Вікторія Валеріївна АР Крим, м. Феодосія, вул. Степаняна, 23, кв. 1
Хоменко Дмитро Олегович АР Крим, Бахчисарайський район, смт Поштове, вул. Шкільна, 5, кв. 39
Цуркан Олександр Володимирович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Челпанов Олександр Володимирович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Чубаров Андрій Миколайович АР Крим, Красноперекопський район, м/р-он 2, б. 7, кв. 28
Чупріна Валентин Олександрович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Воровського, 65, кв. 37
Шевцова Леннара Олександрівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21 
Шевченко Лідія Вікторівна Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Курчатова, 13/1, кв. 153
Шевченко Тетяна Анатоліївна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Шевченко Микола Миколайович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Шенгелія Вахтанг Георгійович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Шостак Олег Володимирович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Юрченко Тетяна Анатоліївна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Якимов Руслан Сергійович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21 
Ярошенко Лілія Джельбертівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
відповідно до вимог ст. 133, 135, КПК України викликається на 16 год. 00 хв. 16 листопада 2016 року до старшого 
слідчого в ОВС слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, 
протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури 
України Хранівського А.А. у кримінальному провадженні № 42015000000001637 від 03.08.2015 за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України за адресою: місто Київ, бульвар Лесі 
Українки, 26-а, каб. №729 (тел. 044-200-39-27) для допиту за його (її) участю як підозрюваного (-ї).

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови не-
можливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;

8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик

1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, що-
до якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема наяв-
не підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився 
без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у 
розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; 
від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути 
застосовано привід.
3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на ви-
клик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержав-
ний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціаль-
ного судового провадження.

Старший слідчий в особливо важливих справах управління з питань представництва інтересів громадянина 
або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим 

Генеральної прокуратури України А. Хранівський

ПОВІСТКА
Підозрюваний(на) 

Абдієв Ленур Рішатович АР Крим, м. Ялта, вул. Блюхера, 50, кв. 8
Абзалов Тимур Русланович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Агапова Ліна Шакірівна АР Крим, смт Леніне, вул. Лісна, 1, кв. 33
Абселямова Леннара Еюпівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Аркеман Людмила Анатоліївна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Анісін Максим Анатолійович АР Крим, м. Ялта, вул. Парковий проїзд, 4
Антоненко Катерина Романівна АР Крим, м. Ялта, вул. Стаханівська, 12, кв. 45
Аледінов Назім Енверович АР Крим, м. Сімферополь, проспект Перемоги, 208-Б, кв. 3
Басалига Михайло Олександрович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Руська, 103-А, к. 303
Березовиченко Юрій Юрійович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Футболістів, 20
Борзикова Кристина Володимирівна АР Крим, м. Євпаторія, вул. Тімірязєва, 4
Боженко Ольга Сергіївна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Лексіна, 46, кв. 58
Боричко Іван Петрович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Бубен Ксенія Володимирівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Булгаков Сергій Вікторович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Футболістів, 20
Ващенко Олександра Олександрівна АР Крим, м. Красноперекопськ, вул. Чапаєва, 17А
Ващенко Ірина Сергіївна АР Крим, м. Сімферополь, вул. 1 Кінної Армії, 17-Б, кв. 110
Верещака Володимир Володимирович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Вервес Юлія Миколаївна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Балаклавська, 115, кв. 151
Виноградова Сергія Васильовича АР Крим, м. Сімферополь, вул. М. Рибалко, 66
Віховська Тетяна Василівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Зелена, 7, кв. 17
Воронкова Ганна Володимирівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 68/3, кв. 14
Гаврилюк Микита Владиславович АР Крим, смт Аграрне, вул. Паркова, 7, кв. 603
Гасенко Валерій Анатолійович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 94, кв. 532-А
Германчук Любов Миколаївна АР Крим, м. Керч, вул. Блюхера, 23, кв. 150
Горбачевська Наталія Анатоліївна АР Крим, м. Керч, вул. Генерала Петрова, 2, кв. 259
Горба Богдан В’ячеславович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Дзержинського, 10
Горна Катерина Володимирівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Футболістів, 20
Гофяк Олександр Миколайович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Франко, 44
Грицайчук Андрій Олександрович АР Крим, м. Бахчисарай, вул. Фрунзе, 50-Б, кв. 59
Давидко Алла Василівна АР Крим, смт Чорноморське, вул. Революції, 20, кв. 40
Дмитрієв Олексій Володимирович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Горького, 7, кв. 30
Довгопол Катерина Анатоліївна АР Крим, м. Ялта, вул. Київська, 34, кв. 1
Дєдов Артур Сергійович АР Крим, м. Армянськ, вул. Каховська, 11
Задорожна Оксана Іванівна м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 51, кв. 237
Зелінський Олег Олександрович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Л. Чайкіної, 21
Івашкевич Вікторія Віталіївна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Ібрагимова Гульнара Ваджипівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Л. Шмідта, 15, кв. 14
Кириленко Станіслав Валерійович АР Крим, смт Приморський, вул. Чехова, буд. 12
Клочко Дмитро Миколайович АР Крим, смт Гресівське, вул. Яблочкова, 4, кв. 49
Коноваленко Артем Васильович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павленко, 54, кв. 58
Кошман Віталій Сергійович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Козеняшева Наталія Борисівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Корольова Інна Анатоліївна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Чехова, 31/3
Кравченко Тетяна Олександрівна АР Крим, м. Сімферополь, вул.Севастопольська, 21
Кушнерова Ольга Анатоліївна АР Крим, м. Сімферополь, вул.Севастопольська, 21
Купко Крістіна Миколаївна АР Крим, м. Ялта, вул. Московська-Дзержинського, буд. 45/1
Кулешова Діляра Равілівна Донецька обл., м. Макіївка, м/р-н Сонячний, 22, кв. 134
Кульневич Лідія Юріївна АР Крим, смт Нижньогірський, вул.Новоселів, 22
Кубик Наталія Вікторівна АР Крим, м. Судак, вул. Партизанська, 10 
Кузнецов Костянтин Володимирович АР Крим, м. Сімферополь, смт Гресівське
Кулібаба Станіслав Євгенович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Дзержинського, 10
Левіна Юлія Олександрівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Дзержинського, 10
Лі Сергій Герасимович АР Крим, смт Кіровське, вул. Дніпровська, 14
Лісовий Дмитро Олександрович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Гагаріна, 22/1, кв. 2
Літвіна Ольга Валентинівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Ковильна, 68, кв.88
Логвиненко Андрій Володимирович АР Крим, м.Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Логунов Олександр Сергійович АР Крим, Первомайський район, с. Сари-Баш, вул. Зелена, 17
Локаєць Євген Миколайович м. Одеса, вул. Успенська, 28
Максименко Ірина Анатоліївна Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Харитонова, 19, кв. 55
Матвєєва Юлія Сергіївна АР Крим, м. Феодосія, вул. Федько, 113, кв. 2
Мазур Володимир Володимирович Донецька область, м. Макіївка, вул. Грузська, 14, кв. 4
Матвійчук Світлана Леонідівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 6
Мємєтова Лейла Серверівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. К. Лібкнехта, 2
Меренцов Сергій Ігорович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Промислова, 23, кв. 77
Мірошкіна Вікторія Вікторівна АР Крим, м. Саки, вул. Леніна, 19
Мінкіна Марина Миколаївна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Дзержинського, 10
Моїсеєва Дар’я Миколаївна АР Крим, Сакський район, с. Уютне, вул. Кірова, 14, кв. 10
Меметов Амет Енверович АР Крим, м. Ялта, вул. Свердлова, 39/1
Максюта Анастасія Володимирівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Макуха Дмитро Юрійович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Мішкін Денис Олександрович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Дзержинського, 10
Морозов Олександр Сергійович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Дзержинського,10
Моісеєнков Руслан Олександрович АР Крим, м. Сімферополь, с. Янтарне, вул. Мічуріна, 28
Можайський Ігор Валерійович АР Крим, м. Судак, вул. Коммунальна, 5,кв. 8
Муратова Ліана Фікретівна АР Крим, Сімферопольський район, с. Андрусове, вул. Гаспринського, 74
Мялін Олексій Андрійович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Дзержинського, 10
Мамутов Арсен Абдулкерімович АР Крим, м. Джанкой, вул. Радянська, 35, кв. 60
Охтінов Павло Павлович АР Крим, м. Євпаторія, вул. Пушкіна, 37, кв. 6-А
Павлик Олександр Володимирович АР Крим, м. Красноперекопськ, мікрорайон 8, буд. 1, кв. 6
Падалка Олег Валерійович АР Крим, Кіровський район, смт Кіровське, вул. Франко, 11, кв. 1
Нарушева Ольга Геннадіївна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Куйбишева, 62, кв. 59
Новікова-Козлова Ніна Лаврентіївна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Насурлаєв Асан Алійович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Овчинников Євген Валентинович АР Крим, м. Феодосія, вул. Руська, 6
Осипенко Володимир Олександрович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павленко, 1-А
Обер Ганна Олександрівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Осипенко Олександр Олександрович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Футболістів, 20 
Павленко Ольга Василівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Павліченко Анастасія Леонідівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Панфілов Ілля Дмитрович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, 119, кв. 2
Панарін Михайло Вікторович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Курчатова, 15/1, кв. 8
Пахомова Катерина Тарасівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Петріковська Наталія Володимирівна АР Крим, м. Євпаторія, вул. Гоголя, 5/8
Підюменко Лідія Павлівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Пікула Кристина Володимирівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Воровського, 63, кв. 46
Пилинський Сергій Володимирович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Футболістів, 20
Письменна Наталія Сергіївна АР Крим, м. Сімферополь, вул. К. Лібкнехта, 2
Плаксін Артем Костянтинович АР Крим, м. Євпаторія, вул. Гоголя, 5/8
Подольна Олена Вікторівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павленко, 1-А
Рогозін Євген Володимирович АР Крим, м. Красноперекопськ, м/р-он 2, буд. 13, кв. 41
Роговцева Світлана Сергіївна АР Крим, м. Керч, вул. Будьоного, 32, кв.32
Провотар Тетяна Валеріївна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Полікарпов Олексій Володимирович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Дзержинського, 10 
Прокудін Олександр Юрійович м. Харків, вул. Динамівська, 4-В
Рєбік Владислав Анатолійович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Некрасова, 28, кв. 7
Романов Сергій Юрійович АР Крим, Роздольненський район, с. Ковильне, вул. Миру, 2, кв. 12
Різник Олександр Володимирович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Футболістів, 20
Романюк Олена Володимирівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Рогинський Микола Васильович АР Крим, м. Совєтський, вул. Степана, 5, кв. 26
Русанов Сергій Геннадійович АР Крим, смт Голуба Затока, вул. Ароматна, 12
Савенков Максим Миколайович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Сахарук Максим Володимирович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Сейдаметов Ервін Аметович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Єнісейська, 3
Семиглазова Вікторія Вікторівна АР Крим, м. Алушта, смт Партеніт
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Сердюк Іван Олегович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Сердюков Іван Юрійович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Сірик Людмила Володимирівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. С. Ценського, 26
Склярова Ірина Юріївна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Собко Оксана Олександрівна АР Крим, м. Євпаторія, вул. Гоголя, 5/8
Соколовський Олег Олександрович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Султанов Василь Павлович АР Крим, м. Білогірськ, вул. Бойко, 5, кв. 4
Степанова Наталія Костянтинівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Тарабас Ірина Василівна АР Крим, м. Феодосія, вул. Руська, 6
Терентьєв Юрій Юрійович АР Крим, м. Ялта, вул. Котельнікова, 4, кв. 1
Торосян Сергій Арменович АР Крим, м. Євпаторія, вул. Інтернаціональна, 134, корп. 1, кв. 7
Удінська Світлана Петрівна Донецька обл., м. Донецьк, вул. Пухова, 43, кв. 13
Чернишевський Петро Вікторович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павленко, 1-А
Шадрін Ілля Олександрович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Футболістів, 20
Шадрін Іван Олександрович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Б. Хмельницького, 23, кв. 1
Шатських Володимир Олегович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, 110, кв. 31
Швайкіна Ірина Вікторівна АР Крим, м. Феодосія, вул. Федько, 113, кв. 2
Штанько Олексій Іванович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Шкура Ігор Вадимович м. Харків, вул. Студентська, 5/4, кв. 40
Штехбарт Діна Володимирівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Футболістів, 20
Шушняєв Дмитро Олександрович АР Крим, м. Ялта, вул. Яна Булевського, 3
Щедріна Оксана Володимирівна АР Крим, м. Феодосія, вул. Федько, 113, кв. 2
Щербаков Юрій Володимирович АР Крим, м. Армянськ, вул. Сімферопольська, 5, кв. 120
Щепанський Олег В’ячеславович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Б. Хмельницького, 9, кв. 17
Щербіна Ніна Андріївна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Удут Іван Михайлович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Юрченко Олена Миколаївна АР Крим, м.Сімферополь, вул.Нестерова, 45
Якобсон Андрій Вікторович АР Крим, м. Севастополь, вул. Т. Шевченка, 41, кв. 13
Ярошенко Сергій Сергійович АР Крим, м. Саки, вул. Леніна, 31, кв. 71
Яцкевич Олексій Володимирович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
відповідно до вимог ст. 133, 135, КПК України викликається на 10 год. 00 хв. 16 листопада 2016 року до старшо-
го слідчого в ОВС слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в су-
ді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури 
України Хранівського А.А. у кримінальному провадженні № 42015000000000173 від 16.02.2015 за ознаками кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111 КК України за адресою: місто Київ, бульвар Лесі Українки, 
26-а, каб. №729 (тел. 044-200-39-27) для допиту за його (її) участю як підозрюваного (-ї).

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови не-
можливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, що-
до якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне 
підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без 
поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у роз-
мірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 
0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бу-
ти застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на ви-

клик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержав-
ний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціаль-
ного судового провадження.

Старший слідчий в особливо важливих справах управління з питань представництва інтересів громадянина 
або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим 

Генеральної прокуратури України А. Хранівський

ПОВІСТКА
Підозрюваний (на) 

Авідзба Денис Валікович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Кірова, 66/1/7, кв. 57 
Антонович Сергій Федорович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Баріло Роман Олегович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Аерофлотська, 5, к. 2
Бондаренко Володимир Олександрович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Вагін Олександр Сергійович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Галушко Ольга Анатоліївна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Миндальна, 85
Гладун Олександр Васильович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Глушак Сергій Вікторович Луганська область, смт Мілове, вул. Молодіжна, 19
Дем’яненко Олег Юрійович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Дзержинського, 10
Зінченко Наталія Сергіївна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Ібадулаєв Емір Дамірович м. Харків, вул. Студентська, 5/1
Кадуха Валерій Михайлович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Лексіна, 54-а, кв. 12
Кувакіна Інна Володимирівна АР Крим, м. Сімферополь, пров. Тупий, 11, кв. 50
Комєдєв Володимир Валерійович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Жидкова, 76
Коробцов Євген Сергійович м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Лисенко Марина Геннадіївна м. Донецьк, вул. Панфілова, 20, кв. 11
Маркін Олександр Анатолійович АР Крим, м. Джанкой, вул. Красноармійська, 22
Мельник Євген Борисович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Дзержинського, 10
Меметова Ельміра Назимівна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Балаклавська, 41, кв. 66
Могоричев Олександр Михайлович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Оніщенко Олег Юрійович АР Крим, Сімферопольський район, с. Мирне, вул. Крута, 9-А
Попов Артур Сергійович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Спартака, 43
Приймак Андрій Олегович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Романюк Тарас Васильович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Стаднік Даніл Анатолійович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Лексіна, буд. 54-А, кв. 21
Удовін Сергій Вікторович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21
Фрундін Артур Анатолійович АР Крим, м. Керч, вул. Ворошилова, 6, кв. 30
Чухраєв Сергій Іванович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Дзержинського, 10
Широков Всеволод Андрійович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Дзержинського, 10
Шмельов Дмитро Миколайович АР Крим, смт Первомайське, вул. Татаріна, 38, кв. 1
Яновська Вікторія Анатоліївна АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 41/4, кв. 3-А
відповідно до вимог ст. 133, 135, КПК України викликається на 14 год. 00 хв. 16 листопада 2016 року до старшо-
го слідчого в ОВС слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в су-
ді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури 
України Хранівського А.А. у кримінальному провадженні № 42015000000002674 від 30.11.2015 за ознаками кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України за адресою: місто Київ, бульвар Лесі Україн-
ки, 26-а, каб. №729 (тел. 044-200-39-27) для допиту за його (її) участю як підозрюваного (-ї).

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови не-
можливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, що-
до якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне 
підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без 
поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у роз-
мірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 
0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бу-
ти застосовано привід.
3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на ви-
клик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержав-
ний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціаль-
ного судового провадження.

Старший слідчий в особливо важливих справах управління з питань представництва інтересів громадянина 
або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим 

Генеральної прокуратури України А. Хранівський

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

викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приват-
банк», ПАТ «Акцентбанк» про стягнення заборгованості
у судові засідання, які відбудуться: 

15.11.2016 р. (резервне судове засідання —
29.11.2016 р.)

Шушпанов Микола Петрович о 14.00 (останнє відоме
місце реєстрації: Луганська обл. м. Лутугине, вул. Гага-
ріна, буд. 14, кв. 4), справа № 409/2381/16-ц

Левін Олексій Олександрович о 13.30 (останнє відоме
місце реєстрації: м. Луганськ, смт Ювілейне, вул. Нов-
городська, буд. 18А), справа № 409/2374/16-ц

Ляшенко Наталія Петрівна о 14.30  (останнє відоме
місце реєстрації: Луганська обл., м. Лутугине, вул. Карла
Маркса, буд. 57, кв. 10), справа №  409/2378/16-ц

Щуров Олександр Миколайович о 15.00 (останнє ві-
доме місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Мірний, буд. 3,
кв. 85), справа №  409/2367/16-ц

22.12.2016 р. 
Стрігунова Надія Василівна о 14.00 (останнє відоме

місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Південний, буд. 5, кв.
17), справа № 409/2309/16-ц

Сєряк Олександр Олександрович о 16.30 (останнє ві-
доме місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Геологічна, буд.
15, кв. 24-25), справа № 409/2307/16-ц

23.11.2016 р. (резервне судове засідання — 7.12.2016 р.)
Кравченко Олександр Олександрович о 16.00 (ос-

таннє відоме місце реєстрації: Луганська обл., м. Олек-

сандрівськ, вул. Набережна, буд. 20), справа 
№ 409/2365/16-ц

Бобир Олена Михайлівна о 15.30 (останнє відоме
місце реєстрації: м. Луганськ, с. Ювілейне, кв. Вороши-
лова, буд. 6, кв. 42), справа № 409/2364/16-ц

Суддя О.Ю.Максименко
22.11.2016 р. (резервне судове засідання —

25.11.2016 р.)
Гладкова Оксана Володимирівна о 9.30 (останнє ві-

доме місце реєстрації:Луганська обл., Лутугинський 
р-н, смт Успенка, вул. Леваневського, буд. 18), справа 
№ 409/2103/16-ц

Чернікова Віра Володимирівна о 9.00 (останнє відоме
місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Руднєва, буд. 97, кв. 1),
справа № 409/2034/16-ц

28.11.2016 р. 
Хлопова Лариса Анатоліївна об 11.00  ( останнє ві-

доме місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Южний, буд. 3а,
кв. 88), справа №  409/1765/16-ц

Суддя О.Г.Третяк
У разі неявки відповідачів у призначений час або не-

повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за їх  відсутності за наявними доказами на підставі
ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідачі по
справах вважаються належним чином повідомленими
про час, день та місце проведення судового засідання.

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул.
Радянська, буд. 39А) розглядає позовну заяву Акціо-
нерного товариства «Ощадбанк» в особі філії – До-
нецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до
Карцевої Олени Петрівни, Барабаш Олени Василівни,
Зайцева Артема Олександровича про стягнення за-
боргованості.

Відповідачі Карцева Олена Петрівна, 27.02.1964
р.н., останнє місце реєстрації: Донецька область, 
м. Харцизьк, вул. Полєва, 35, Барабаш Олена Васи-
лівна, 17.08.1968 р.н., останнє місце реєстрації: До-
нецька область, м. Зуївка, вул. Прокопенко, 7,
Зайцев Артем Олександрович, 22.03.1987 р.н., ос-
таннє місце реєстрації: Донецька область, м. Хар-
цизьк, вул. Полєва, 35, викликаються на 16.11.2016
року о 08.40 год. до Добропільського міськрайон-
ного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді справи.
До розгляду цивільної справи пропонується надати
суду письмові пояснення та заперечення, а також усі
наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання від-
повідачів, необхідно повідомити суд про причини не-
явки, інакше справу буде розглянуто у їх відсутність
на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено
заочне рішення.

Суддя Хоменко Д.Є.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
гр. Кавецькому Юрію Петровичу, 11.10.1979 року на-

родження, зареєстрованому за адресою: м. Львів, вул.
Єрошенка, 2, кв. 13, необхідно з’явитися 17.11.2016 р. о
10.00 год. у слідче управління ГУ Національної поліції у
Львівській області за адресою: м. Львів, вул. Степана
Бандери, буд. 1, каб. № 52, до старшого слідчого Щирука
Т.Я. для проведення допиту підозрюваного у криміналь-
ному провадженні № 12012150010000173 від
17.12.2012, за ознаками кримінальних правопорушень,
передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст.190, ч. 2, ч. 5 ст. 27, 
ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 5 ст. 27,
ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 2, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст.
212; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
гр. Маркіну Олександру Борисовичу, 02.06.1969 року

народження, зареєстрованому за адресою: м. Луцьк,
вул. Молоді, 17Б, кв. 6, необхідно з’явитися 17.11.2016
р. об 11.00 год. у слідче управління ГУ Національної по-
ліції у Львівській області за адресою: м. Львів, вул. Сте-
пана Бандери, буд. 1, каб. № 52, до старшого слідчого
Щирука Т.Я. для проведення допиту підозрюваного у
кримінальному провадженні № 12012150010000173 від
17.12.2012, за ознаками кримінальних правопорушень,
передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ч. 5 ст. 27, ч. 3
ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 5 ст. 27, ч. 3
ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 2,5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч.
3 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовною заявою Мєзенцева Анатолія Сергійовича до
Гарбажа Анни Станіславівни про стягнення коштів.

Відповідач по справі №219/5247/16-ц Гарбажа Анна Станіс-
лавівна, 31 липня 1986 року народження, зареєстрована за ад-
ресою, вказаною в позовній заяві: Донецька область, 
м. Єнакієве, вул. Садова,19, п/б, викликається на 15 листопада
2016 року на 09 год. 40 хв. до суду для участі у розгляді справи
по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута у його відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Щорський районний суд Чернігівської області ви-
кликає як відповідача Лебідь Тетяну Миколаївну (ос-
таннє відоме місце знаходження: 15200 м. Сновськ,
вул. Калініна, 46, Чернігівської області ) по цивільній
справі за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Лебідь
Тетяни Миколаївни про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 17 листопада 2016
року о 14.00 год. у приміщенні суду за адресою: м.
Сновськ, вул. 30 років Перемоги, 37б, Чернігівської
області.

Суддя Чигвінцев М.С.

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Кузьменка Максима
Михайловича, який проживає за адресою: вул. Леніна,
б. 9, м. Луганськ Луганської області, як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі № 426/9294/16-ц за
позовом Позднякової Олени Володимирівни до Кузь-
менка Максима Михайловича про позбавлення батьків-
ських прав, що відбудеться 16 листопада 2016 року о
09.30 год.

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

Суддя В.О. Половинка

Громадянину Донцю Івану Івановичу, що про-
живає за адресою: м. Луганськ, пров. Степний, 18,
кв. 92. Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам як
підозрюваному необхідно з’явитися 15 листопада
2016 року о 10 годині в кабінет №70 до прокура-
тури Харківської області (м. Харків, вул. 
Б. Хмельницького, 4) для отримання повідом-
лень про підозру, а також для участі у допиті пі-
дозрюваного у кримінальному провадженні
№42015220000000655 від 17.08.2015.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. То-
рецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня), 4) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Бордуна Ігоря Валерійовича про стягнення заборгованості. Від-
повідач по справі Бордун Ігор Валерійович (зареєстрований за
адресою: 85295, м. Дзержинськ, смт Новгородське, вул. Сте-
пова, 14) викликається на 15 листопада 2016 року на 13-00
год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута за його відсутності.

Суддя О. Г. Геря

Старобільський районний суд Луган-
ської області викликає відповідачів за по-
зовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ
«Акцентбанк» про стягнення заборгова-
ності у судові засідання, які відбудуться: 
16.11.2016 р.
Солонина Тетяна Олександрівна о 9.00

Суддя О.О. Пелих
22.11.2016 р.
Холодарьов Дмитро Олександрович о 9.50
Задихін Сергій Олександрович о 9.40

Суддя О.В.Ткач

У разі неявки відповідача  у призна-
чений час або неповідомлення про
причини неявки справу буде розгля-
нуто за його  відсутності за наявними
доказами на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни. 

З опублікуванням цього оголошення
відповідачі по справах вважаються на-
лежним чином повідомленими про час,
день та місце проведення судового за-
сідання.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду знаходиться цивільна справа
№ 310/6571/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до
Мирончука Миколи Костянтиновича, Мирончук Олени Любомирівни про стягнення
заборгованості.

Розгляд справи призначено на 17.11.2016 р. об 11 годині 00 хвилин в приміщенні
Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Консульська, 64, каб. 406, суддя Троценко Т.А. тел. (код 06153) 3-55-31.

Суд викликає Мирончука Миколу Костянтиновича, Мирончук Олену Любоми-
рівну як відповідачів.

Явка відповідачів до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідачів справа буде
розглянута за наявними матеріалами.

Суддя Т.А. Троценко
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оголошення
ОЛОШЕННЯ

до уваги громадян, власників земельних ділянок, 
які розташовані за межами населених пунктів на території 

Наливайківської сільської ради Макарівського району Київської
області, Макарівської селищної ради Київської області, Липівської

сільської ради Макарівського району Київської області 
та Плахтянської сільської ради Макарівського району 

Київської області!
Планом заходів на 2006 - 2010 роки щодо реалізації енергетичної

стратегії України на період до 2030 року, затвердженим розпоряд-
женням Кабінету Міністрів України від 27.07.2006 № 436-р «Про за-
твердження плану заходів на 2006-2010 роки щодо реалізації
Енергетичної стратегії України на період до 2030 року» та «Схемою
розвитку ОЕС України на 2010 рік з перспективою до 2015 року» та
іншими відповідними урядовими програмами, планами і переліками
заходів, спрямованими на економічний і соціальний розвиток дер-
жави та на забезпечення енергетичної і національної безпеки України
в цілому, передбачено реалізацію проектів будівництва стратегічних
системоутворюючих магістральних енергетичних об’єктів, у тому
числі проекту «Лінії електропередачі 750 кВ для видачі потужностей
Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій: ПС 750 кВ Ки-
ївська з заходами повітряних ліній 330 - 750 кВ», до складу якого
входить будівництво заходів повітряних ліній напругою 330 кВ Но-
вокиївська-Северна на ПС 750 кВ «Київська» (далі - заходи ПЛ 330
кВ Новокиївська-Северна на ПС 750 кВ «Київська»), замовником про-
ектування та будівництва вказаних стратегічних системоутворюючих
магістральних енергооб’єктів для суспільних потреб визначено дер-
жавне, підприємство «Національна енергетична компанія «Укр -
енерго» (далі - ДП «НЕК «Укренерго»).

На підставі розробленої та погодженої в установленому порядку
відповідної документації із землеустрою, відповідно до статей 122,
123, 146, 147 і 149 Земельного кодексу України, Закону України від
17.11.2009 № 1559-VI «Про відчуження земельних ділянок, інших
об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у
приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної
необхідності», розпорядження Кабінету Міністрів України від
08.10.2014 №1061-р «Про вилучення та надання земельних ділянок
у постійне користування із зміною їх цільового призначення, погод-
ження зміни цільового призначення земельних ділянок лісогоспо-
дарського призначення державної власності», розпорядження
Київської ОДА від 22.12.2014 № 455 «Про вилучення та надання зе-
мельних ділянок, у постійне користування державному підприємству
«Національна енергетична компанія «Укренерго» зі зміною їх цільо-
вого призначення», розпорядження Київської ОДА від 22.12.2014 
№ 456 «Про заходи щодо викупу або примусового відчуження зе-
мельних ділянок, що перебувають у власності фізичних або юридич-
них осіб, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності,
з подальшим їх наданням у постійне користування ДП «НЕК «Укр -
енерго» прийнято розпорядження голови Макарівської районної дер-
жавної адміністрації від 09 грудня 2015 № 445 «Про викуп або
примусове відчуження земельних ділянок, які перебувають у влас-
ності фізичних або юридичних осіб, для суспільних потреб чи з мо-
тивів суспільної необхідності з  подальшим наданням цих земельних
ділянок у постійне користування ДП «НЕК «Укренерго» із зміною їх
цільового призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування заходів ПЛ 330 кВ Новокиївська-Северна на ПС 750
кВ «Київська» зі змінами від 18 лютого 2016 № 76 «Про внесення
змін до розпорядження голови Макарівської райдержадміністрації
від 09.12.2015 № 455».

Шановні громадяни – власники земельних ділянок, які розташо-
вані за межами населених пунктів на території Наливайківської сіль-
ської ради Макарівського району Київської області, Макарівської
селищної ради Київської області, Липівської сільської ради Макарів-
ського району Київської області та Плахтянської сільської ради Ма-
карівського району Київської області, а саме:

Ржевська Галина Віталіївна;
Лопатенко Олег Миколайович, Лопатенко Андрій Олегович;
Бровіна Юлія Ігорівна;
ТОВ «Глобалленд»

з метою вжиття у визначеному законодавством порядку заходів
щодо:

— викупу або примусового відчуження приватних земельних ді-
лянок (їх частин) для суспільних потреб чи з мотивів суспільної не-
обхідності з подальшим їх наданням (передачею) у постійне
користування ДП «НЕК «Укренерго» для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ Новокиївська-Се-
верна на ПС 750 кВ «Київська»;

— укладання договорів з ДП «НЕК «Укренерго» на встановлення
земельного сервітуту на право обмеженого строкового користування
чужими земельними ділянками (їх частинами) для прокладання (бу-
дівництва) та експлуатації заходів ПЛ 330 кВ Новокиївська-Северна
на ПС 750 кВ «Київська»;

— визначення розмірів та узгодження порядку відшкодування
землевласникам збитків, які будуть заподіяні внаслідок будівництва
заходів ПЛ 330 кВ Новокиївська-Северна на ПС 750 кВ «Київська»,
для проведення переговорів щодо вищезазначених порушених пи-
тань Макарівська районна державна адміністрація та ДП «НЕК «Укр -
енерго» просять Вас звернутись (особисто чи через уповноважених
Вам осіб, письмово (поштою, факсом, на E-mail, в телефонному ре-
жимі) за нижченаведеними адресами та надати свої контактні дані.

Макарівська                               Відокремлений підрозділ
районна державна                     «Центральна електроенергетична 
адміністрація                              система» державного підприємства 
(Макарівська РДА)                     «Національна енергетична компанія 
                                                   «Укренерго»
                                                   (Центральна ЕС)
08000,                                         01032,
смт Макарів                                м. Київ,
вул. Димитрія Ростовського, 30  вул. Симона Петлюри, 27
тел.  +38 (04578) 5-14-44           тел.: +38 (044) 239-18-22
                                                            +38 (044) 249-18-25
факс: +38 (04578)  5-12-81     факс: +38 (044) 239-43-78
e-mail: makadm@ukr.net             E-mail: rdc@rdc.centre.energy.gov.ua
                                                    oks@rdc.centre.energy.gov.ua

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

на 30.11.16 року
08.00 Бурцева Руслана Ми-

хайлівна
Суддя Карягіна В.А.

на 09.12.16 року о 08.00
Капустян Тетяна Петрівна
Братченко Наталія Володи-

мирівна
Матеус Людмила Миколаївна
Гуков Євген Мечеславович
Сафонова Людмила Вікто-

рівна
Остапенко Ганна Олексіївна
Савенков Сергій Михайлович
Шепелькова Олена Віталіївна

Попаснянський районний суд
Луганської обл. викликає як
відповідачів у судові засідання

для розгляду цивільних справ
за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгова-
ності:

на 16.11.2016 
11.10 Висоцька Ірина Сергі-

ївна
У разі, якщо відповідач не

з’явиться на вказане судове за-
сідання, його буде відкладено
судом на 21.11.2016 о 09.30

Суддя Мазур М.В.
на 15.11.2016 
09.00 Куксова Дар’я Іванівна
на 21.11.2016 
08.30 Бойко Геннадій Олек-

сандрович
Суддя Архіпенко А.В.

У разі неявки відповідачів у
призначений час або непові-
домлення про причини неявки
справу буде розглянуто за їх
відсутності за наявними дока-
зами на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.    

П’ятихатський районний суд Дніпропетровської області викликає в судове
засідання Верхогляд Ніну Терентіївну, третю особу Південно-східне регіо-
нальне управління Української товарної біржі по цивільній справі
№190/1508/16-ц провадження №2/190/560/16 за позовною заявою Шпаченко
Тетяни Євгеніївни до Верхогляд Ніни Терентіївни третя особа — Південно-
східне регіональне управління Української товарної біржі про визнання права
власності в порядку спадкування. Судове засідання відбудеться 25 листопада
2016 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні П’ятихатського районного суду Дніп-
ропетровської області, за адресою: 52100, Дніпропетровська область, м.
П’ятихатки, вул. Шевченка, 114, зал судових засідань №1, під головуванням
судді Семенникова О. Ю. Явка до суду обов’язкова. Роз’яснюємо, що відпо-
відно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням оголошення про виклик
відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи, і в
разі неявки відповідача в судове засідання, справа буде розглянута за наяв-
ними матеріалами за його відсутності.

Валківський районний суд Харківської області викликає Сухову Яну Юрі-
ївну, 04.10.1983 р.н., останнє місце мешкання за адресою: вул. Богодухівська
(Кірова), 103, кв. 2, м. Валки, Харківської області в судове засідання, яке від-
будеться 23 листопада 2016 року о 10 годині 00 хвилин, за адресою: 
м. Валки, вул. Ков’язька, 44, Харківської області для участі в розгляді ци-
вільної справи № 615/1315/16-ц за позовом Григорчук Тетяни Миколаївни
до Сухової Яни Юріївни, Центру надання адміністративних послуг Валківської
районної державної адміністрації про зняття з реєстрації.

У разі неявки відповідача це оголошення вважається належним повідом-
ленням і справу буде розглянуто за наявними по справі доказами.

Сухова Я.Ю. у разі неявки з поважних причин зобов’язана повідомити суд
про ці причини.

Суддя О.В. Товстолужський

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут,
Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовною
заявою ПАТ «ПУМБ» про відновлення втраченого провадження по цивіль-
ній справі за позовною заявою ПАТ «ПУМБ» до Романченка Олександра
Федоровича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі Романченко Олександр Федорович, 1961 р.н.,
(місце реєстрації: м. Єнакієве, вул. Комуністична, 22/42) викликається на
24 листопада 2016 року на 10 годину 30 хвилин до суду, кабінет № 313,
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Л.А. Радченко

Бучацький районний суд Тернопільської області викликає в судове засі-
дання як відповідача Олещука Івана Богдановича, місце перебування якого
невідоме, останнє місце проживання: вул. Гоголя, 3, м. Бучач, Тернопільської
області по справі за позовом Олещука Антоніни Володимирівни до Олещука
Івана Богдановича та третьої особи: служби у справах дітей Бучацької РДА
про надання дозволу на виїзд дітей за межі України без згоди батька.

Розгляд справи призначено на 11 год. 00 хв. 22 листопада 2016 року в при-
міщенні Бучацького районного суду Тернопільської області за адресою: м.
Бучач, вул. Міцкевича, 11. Явка до суду є обов’язковою. Відповідачу пропо-
нується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неявки, від-
повідач повинен повідомити суд про причини.

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

Суддя Федорончук В.Б.

В провадженні Ірпінського міського суду Київської області перебуває
цивільна справа № 367/5523/16-ц за позовом першого заступника проку-
рора Київської області в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів Ук-
раїни до Євстєфєєва Владислава Миколайовича, треті особи: Міністерство
екології та природних ресурсів України, національний природний парк «Го-
лосіївський» про витребування земельної ділянки з чужого незаконного
володіння. Суд викликає на 22.11.2016 р. на 10.00 год. Євстєфєєва Вла-
дислава Миколайовича як відповідача. Явка обов’язкова.

В провадженні Ірпінського міського суду Київської області перебуває
цивільна справа № 367/5598/16-ц за позовом першого заступника проку-
рора Київської області в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів Ук-
раїни до Євстєфєєва Владислава Миколайовича, треті особи: Міністерство
екології та природних ресурсів України, національний природний парк «Го-
лосіївський» про витребування земельної ділянки з чужого незаконного
володіння. Суд викликає на 22.11.2016 р. на 10.30 год. Євстєфєєва Вла-
дислава Миколайовича як відповідача. Явка обов’язкова.

В провадженні Ірпінського міського суду Київської області перебуває
цивільна справа № 367/5591/16-ц за позовом першого заступника проку-
рора Київської області в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів Ук-
раїни до Євстєфєєва Владислава Миколайовича, треті особи: Міністерство
екологи та природних ресурсів України, національний природний парк «Го-
лосіївський» про витребування земельної ділянки з чужого незаконного
володіння. Суд викликає на 22.11.2016 р. на 11.00 год. Євстєфєєва Вла-
дислава Миколайовича як відповідача. Явка обов’язкова.

В провадженні Ірпінського міського суду Київської області перебуває
цивільна справа № 367/5777/16-ц за позовом першого заступника проку-
рора Київської області в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів Ук-
раїни до Євстєфєєва Владислава Миколайовича, треті особи: Міністерство
екології та природних ресурсів України, національний природний парк «Го-
лосіївський» про витребування земельної ділянки з чужого незаконного
володіння. Суд викликає на 22.11.2016 р. на 11.30 год. Євстєфєєва Вла-
дислава Миколайовича як відповідача. Явка обов’язкова

В провадженні Ірпінського міського суду Київської області перебуває
цивільна справа № 367/5585/16-ц за позовом першого заступника проку-
рора Київської області в особі Кабінету Міністрів України до Євстєфєєва
Владислава Миколайовича, треті особи: Міністерство екології та природних
ресурсів України, національний природний парк «Голосіївський» про ви-
требування земельної ділянки з чужого незаконного володіння. Суд викли-
кає на 22.11.2016 р. на 12.00 год. Євстєфєєва Владислава Миколайовича
як відповідача. Явка обов’язкова

Суддя С.І. Оладько

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. До-
бропілля Донецької області, вул. Радянська буд. 39 «А») розглядає позовну
заяву Акціонерного товариства «Ощадбанк» в особі філії — Донецьке об-
ласне управління AT «Ощадбанк» до Масич Романа Олександровича, Шам-
рай Павла Юрійовича, Цибульки Володимира Сергійовича про стягнення
заборгованості.

Відповідачі Масич Роман Олександрович, 07.08.1983 р.н., останнє місце
реєстрації: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Боровського, 30, Шамрай
Павло Юрійович 28.09.1989 р.н., останнє місце реєстрації: Донецька об-
ласть, м. Харцизьк, вул. Шалімова, 4/60, Цибулько Володимир Сергійович,
24.10.1987 р.н., останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Харцизьк,
вул. Ветеранів, 46-а/1, викликаються на 16.11.2016 року о 08:30 год. до
Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді
справи. До розгляду цивільної справи пропонується надати суду письмові
пояснення та заперечення а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, необхідно по-
відомити суд про причини неявки, інакше справу буде розглянуто у його
відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рі-
шення. 

Суддя Хоменко Д.Є.

Оголошення про намір передати в оренду державне майно, 
щодо якого надійшла заява

Назва органу управління: Управління справами Апарату Верховної Ради Ук-
раїни.

Балансоутримувач: ДП «Державний будівельний комбінат».
Юридична адреса: 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5, код ЄДРПОУ:

21586524.
Дані про об’єкти, щодо якого надійшла заявка
1. Найменування об’єкта: частина нежитлового приміщення.
Місцезнаходження об’єкта: м. Київ. вул. Клеманська, 4.
Загальна площа: 324 кв. м.
Вартість майна за незалежною оцінкою: 778430 грн станом на 31.09.2016 р.
Максимально можливий строк оренди: один рік.
Мета використання: розміщення складського приміщення.
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих

днів з дня опублікування оголошення, за адресою м. Київ. вул. Шовковична,
12-б. Додаткова інформація за тел.(044) 255-61-66. Заяви подаються в окремих
конвертах з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місця
знаходження об’єкта оренди.

У разі надходження двох та більше заяв на об’єкт оренди, буде оголошено
конкурс на право оренди відповідно до вимог абз. 3 частини 4 ст.9 ЗУ «Про
оренду державного та комунального майна».

В провадженні Старобільського районного суду Луганської області пе-
ребуває цивільна справа за позовом ПАТ Альфа Банк до Іванова Юрія Вік-
торовича  про стягнення заборгованості. 

Старобільський районний суд Луганської області викликає Іванова Юрія
Вікторовича в судове засідання на 16 листопада 2016 року о 14-30 для роз-
гляду цивільної справи за позовом ПАТ Альфа Банк до Іванова Юрія Вік-
торовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться за адресою
Старобільського районного суду Луганської області.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення проти позову та до-
кази їх підтвердження. У випадку неявки відповідача в судове засідання та
неповідомлення суду про причини неявки позов буде розглянутий за його
відсутністю за наявними в матеріалах справи доказами.

Суддя Озеров В.О.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк (Дзер-
жинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає цивільну справу за
позовом Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) до
Куман Віктора Петровича відшкодування в порядку регресу витрат,
пов’язаних з виплатою страхового відшкодування. Відповідач по справі
Куман Віктор Петрович (зареєстрований за адресою 83000, м. Донецьк,
вул. Роздольна, 19/52), викликається на 16 грудня 2016 року на 10.30 год.
до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя С.С. Бабенко

П’ятихатський районний суд Дніпропетровської області викликає в су-
дове засідання відповідача Гордєєву Людмилу Володимирівну по цивіль-
ній справі №190/1686/16-ц провадження №2/190/643/16 за позовною
заявою публічного акціонерного товариства комерційного банку «При-
ватБанк» до Гордєєвої Людмили Володимирівни про стягнення забор-
гованості. Судове засідання відбудеться 15 листопада 2016 року о 09
год. 45 хв. в приміщенні П’ятихатського районного суду Дніпропетров-
ської області за адресою: 52100, Дніпропетровська область, м. П’яти-
хатки, вул. Шевченка, 114, зал судових засідань №1, під головуванням
судді Семенникова О.Ю. Явка до суду обов’язкова. Роз’яснюємо, що від-
повідно до ч.9 ст.74 ЦПК України з опублікуванням оголошення про ви-
клик відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду
справи, і в разі неявки відповідача в судове засідання справа буде роз-
глянута за наявними матеріалами за його відсутності.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засідання,
яке відбудеться 17 листопада 2016 року о 08.20 годині в приміщенні Токмаць-
кого районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, 
м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28, Ніколайчук Наталію Костянтинівну
(останнє відоме місце проживання: Запорізька область, м. Токмак, вул.
Дружби (змінена Радянська), буд. 230, кв. 220), як відповідача в цивільній
справі № 328/3844/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «Приват Банк» до Ніколайчук Наталії Костянтинівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Суддя Петренко Л.B.

Втрачені Свідоцтво про право власності для прогулянкових суден
та Свідоцтво про право плавання під державним прапором України на судно
Silver Eagle Star Cabin номер корпусу RU-SLVU0158D606 бортовий номер uа
0384 DN, що належить Доценко Л.С., вважати недійсними.
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Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, 
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну справу
№ 229/2530/16-ц за позовною заявою Радіоновської Ва-
лентини Олександрівни до Гуторова Олександра Івановича
про припинення права власності на земельну ділянку, ска-
сування державного акта на право власності на землю, ви-
знання права власності на земельну ділянку. Останнє місце
проживання відповідача: 84205, Донецька область, м.
Дружківка, вул. Енгельса, буд. № 10, кв. № 10 виклика-
ється до суду на 07 грудня 2016 року на 11 год. 00 хвил.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. В разі неявки відповідача справа
буде розглянута у його відсутність.

Суддя Рагозіна С.О.

Вінницький міський суд Вінницької області, викликає
як відповідача Вовка Валерія Зіновійовича в судове за-
сідання, яке відбудеться 28.11.2016 року о 14 год. 00 хв.
в приміщенні Вінницького міського суду Вінницької об-
ласті за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, каб.
33. Справа за позовом ПАТ «УкрСиббанк» до Вовка Ва-
лерія Зіновійовича, Вовк Олени Анатоліївни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Справу розглядає суддя Прокопчук А.В.
Явка відповідача є обов’язковою. У випадку неявки в

судове засідання, справу буде розглянуто за його від-
сутності.

Суддя Прокопчук А.В.

Повістка про виклик
Підозрюваному Гур’янову Антону Борисовичу,

09.09.1973 р.н., зареєстрованому за адресою: м. Харків,
пр-т Маршала Жукова, 13, кв. 79, відповідно до вимог
ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися
16.11.2016 та 17.11.2016 о 10 год. 00 хв. до старшого
слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській об-
ласті майора юстиції Когута А.А. (м. Харків, вул. Миро-
носицька, 2) для допиту в якості підозрюваного,
відкриття матеріалів кримінального провадження
№ 22014220000000078 та ознайомлення з ними.

Деснянський районний суд м. Києва викликає підсуд-
них Ступіну Наталію Володимирівну, 27.01.1972 року на-
родження, уродженку м. Севастополя, зареєстровану в
м. Севастополь, пр. Жовтневої Революції, 85, кв. 43; Ха-
ритонову Галину Валеріївну, 27.07.1970 року народ-
ження, уродженку м. Злинка Новозибковського району
Брянської області, зареєстровану в м. Севастополь, вул.
Юмашева, 13 А, кв. 24; Шайнер Олену Анатоліївну,
15.11.1965 року народження, уродженку пос. Коса Гора
Тульської області, зареєстровану в м. Севастополь, пр.
Жовтневої Революції, 26, кв. 25, на попередній розгляд
по кримінальній справі за звинуваченням Флетчера ІІІ
Роберта Томаса, Акуліч Світлани Василівни, Гундирєвої
Зої Яківни, Савловича Сергія Васильовича, Соловйова
Андрія Борисовича, Ступіної Наталії Володимирівни, Су-
гака Олександра Яковича, Харитонової Галини Валері-
ївни, Шайнер Олени Анатоліївни, Ступіної Наталії
Володимирівни, Харитонової Галини Валеріївни, Шайнер
Олени Анатоліївни у вчиненні злочинів, передбачених ч.
4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч.1 ст. 255,
ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, на 10.00 годину 23
листопада 2016 року в приміщення суду на пр. Маяков-
ського, 5-В, каб. №  29, під головуванням судді Бабай-
лової Л. М. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно
мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
При неявці підсудних Ступіної Н. В., Харитонової Г. В.,
Шайнер О. А. в суд дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням і розгляд справи можливий за про-
цедурою спеціального судового провадження.

Київський районний суд м. Одеси викликає Шаріфа

Хусейна як відповідача по справі №520/11828/16-ц за

позовом Богданової Світлани Анатоліївни до Шаріфа

Хусейна про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 23.11.2016 р. о 14

годині 00 хвилин у судді Луняченка В.О. в примі-

щенні Київського районного суду м. Одеси за адре-

сою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 222.

Суддя В. О. Луняченко

Старобільський районний суд Луганської області викликає
відповідача Чертіліна Григорія Миколайовича, зареєстрованого
за адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Петраков-
ського, 19/75, як відповідача у судове засідання по цивільній
справі № 2/431/1586/2016 р. за позовом Чертіліної Світлани Ана-
толіївни про розірвання шлюбу, яке відбудеться 16 листопада
2016 року о 08 годині 00 хв. в приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 38а.

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.

Суддя О.О. Пелих

Дарницький районний суд м. Києва викликає як
відповідача Петроченкову Анастасію Валентинівну,
останнє місце реєстрації якої: Київ, вул. Урлівська,
3-А, кв. 41, в судове засідання, яке відбудеться 07.12
2016 року о 14 год. 40 хв. за адресою: м. Київ, вул.
Кошиця, 5-а, каб. 204, для участі у судовому роз-
гляді цивільної справи за позовом Комаровського С.
А. до Петроченкової А. В. про стягнення боргу.

При собі мати паспорт. 3 опублікуванням оголо-
шення про виклик відповідач вважається повідом-
лений про день, час та місце розгляду справи.

Суддя О.М. Колесник

В провадженні Броварського міськрайонного суду
Київської області знаходиться справа № 361/2305/16-ц
року за цивільним позовом Григор’євої Зінаїди Іва-
нівни до Стоматюк Валентини Володимирівни про ви-
знання договору дарування недійсним.

Викликаємо як відповідача Стоматюк Валентину
Володимирівну, на розгляд вищезазначеної справи,
яка призначена на 25 листопада 2016 року на 11 го-
дину 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: м.
Бровари, вул. Грушевського, 2, каб. 207.

Суддя Г.О. Білик

Рівненський міський суд Рівненської області ви-
кликає у судове засідання як відповідача Левчука Ві-
талія Яковича, 26 червня 1985 року народження, у
цивільній справі № 569/10293/16-ц за позовом Мо-
торного (транспортного) страхового бюро України
(МТСБУ) до Левчука Віталія Яковича про відшкоду-
вання в порядку регресу витрат, пов’язаних з випла-
тою страхового відшкодування, яке відбудеться о 09
год. 00 хв. 29 листопада 2016 року в приміщенні Рів-
ненського міського суду Рівненської області за ад-
ресою: 33000, м. Рівне, вул. Шкільна, 1.

Явка до суду є обов’язковою.
Суддя Т.М. Бучко

Шевченківський районний суд м. Києва викликає
в судове засідання Антонова Ігоря Дмитровича,
Батько-Ступку Ірину Василівну як відповідачів по ци-
вільній справі за позовом Ліпова Сергія Львовича до
Антонова Ігоря Дмитровича, Батько-Ступки Ірини
Василівни про стягнення матеріальної та моральної
шкоди, яке відбудеться 01.02.2017 об 11.00 год. за
адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 4-й по-
верх, каб. 408. Явка до суду є обов’язковою. У разі
неявки справа буде розглядатися за наявними у
справі доказами.

Суддя Піхур О.В.

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 21.10.2016 року розглянуто ци-

вільну справу № 409/2221/16-ц за позовною заявою

Курєнного Володимира Сергійовича до Луганської

міської ради про визнання власності в порядку спад-

кування та винесено заочне рішення про задово-

лення позову.

Суддя Третяк О.Г.

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає Лебеденко Терезу Дмитрівну, яка мешкає: м. Луганськ,
кв. Гагаріна, 24/31, як відповідача у судове засідання по ци-
вільній справі № 431/4730/16-ц провадження №
2/431/1478/16 за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «Державний ощадний банк України» до Анненко Н.І., Ле-
беденко Т.Д. про стягнення заборгованості за кредитним
договором, що відбудеться 21.11.2016 р. о 09 год. 00 хв. в
приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старо-
більськ, вул. Миру, 38-«а». У разі неявки на вказане судове
засідання, суд розглядатиме справу без Вашої участі на під-
ставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України.

Суддя І.В. Кудрявцев

Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача Шеробурко Дмитра Павловича на
судове засідання для розгляду цивільної справи за по-
зовною заявою Публічного акціонерного товариства
«Укрсоцбанк» до Шеробурко Дмитра Павловича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області 16.11.2016
р. о 10-30 год. за адресою: смт Марківка, пл. Coборна,
буд. 31 Луганської області.

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

Суддя А. Е. Дідоренко

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті викликає у судове засідання, яке відбудеться
22.11.2016 року о 10:00 годині в приміщенні Арте-
мівського міськрайонного суду Донецької області за
адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру,
5, Грищенко Олену Віталіївну (останнє відоме місце
реєстрації: Донецька область, м. Бахмут, вул. Чай-
ковського, буд. 91, кв. 41) як відповідача по цивіль-
ній справі № 219/9383/16-ц за позовом Грищенка
Олександра Володимировича про розірвання
шлюбу.

Суддя Дубовик Р. Є.

Броварський міськрайонний суд Київської області ви-
кликає Шкляренка Валерія Павловича, 29.03.1967 р. н.,
як відповідача у справі за позовом Калюпи Володимира
Володимировича до Шкляренка Олександри Кимівни,
Шкляренка Валерія Павловича про стягнення процентів
за користування коштами, 3% річних та інфляційних з
суми боргу за договором позики грошових коштів, у су-
дове засідання, яке призначене на 08 грудня 2016 р. о
14 год. 00 хв., у приміщенні суду, що знаходиться за ад-
ресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевського, 2,
каб.№309.

В разі Вашої неявки справу буде  розглянуто за наяв-
ними матеріалами в справі.

Суддя Т. В. Селезньова

Тульчинський районний суд (вул. Перемоги, 16, м.
Тульчин Вінницької області) викликає Десятника Віктора
Миколайовича, зареєстрованого за адресою: с. Маяки,
вул. Привокзальна, 33, Тульчинського району Вінницької
області, як відповідача по цивільній справі
№148/1153/16-ц за позовом ПАТ «Всеукраїнський Банк
Розвитку» до Десятника Віктора Миколайовича про
стягнення заборгованості.

Судовий розгляд справи призначено на 10 годину
21.11.2016 року за вищевказаною адресою.

В разі неявки відповідача справу може бути розгля-
нуто у його відсутність на підставі наявних у справі до-
казів.

Суддя С. В. Ковганич

Броварський міськрайонний суд Київської області
викликає як боржника Ковтонюка Владислава Іва-
новича та заінтересованих осіб Ковтонюк Олену Пет-
рівну, Приватне акціонерне товариство «Морзе» у
справі за заявою Публічного акціонерного товарис-
тва акціонерний банк «Укргазбанк» про видачу дуб-
ліката виконавчого листа.

Розгляд справи призначено на 02 грудня 2016
року на 14 год. 30 хв. у приміщенні Броварського
міськрайонного суду Київської області за адресою:
місто Бровари Київської області, вулиця Грушев-
ського, 2, каб. № 206.

Суддя Дутчак І. М.

Дарницький районний суд м. Києва викликає відпові-
дача Петроченкову Анастасію Валентинівну, останнє
місце реєстрації якої: м. Київ, вул. Урлівська, 3-А, кв. 41,
в судове засідання, яке відбудеться 07.12.2016 року о 14
год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця,5-а, каб.
204, для участі у судовому розгляді цивільної справи за
позовом Іванової Марини Вікторівни до Петроченкової
Анастасії Валентинівни про стягнення боргу за догово-
ром позики. При собі мати паспорт. З опублікуванням
оголошення про виклик відповідач вважається повідом-
леним про день, час та місце розгляду справи і в разі не-
явки його до суду справа може бути розглянута за його
відсутності. 

Суддя О. М. Колесник

Рожнятівський районний суд Івано-Франківської об-
ласті викликає Атаманчук Світлану Василівну в судове за-
сідання як відповідача у справі № 350/1062/16-ц за
позовом Атаманчука Олега Богдановича до Атаманчук
Світлани Василівни про розірвання шлюбу, яке відбудеться
о 15 год. 30 хв. 17 листопада 2016 року в приміщенні Рож-
нятівського районного суду за адресою: Івано-Франківська
область, смт Рожнятів, вул. Шкільна, 15. Останнє відоме
місце знаходження  відповідача: с. Вільхівка, вул. Шев-
ченка, 51 Рожнятівського району Івано-Франківської об-
ласті, місце знаходження на даний час не відоме. Згідно ч.
2 ст. 77 ЦПК України сторони зобов’язані повідомити суд
про причини неявки у судове засідання.

Суддя Г.В. Калиній

Апеляційний суд м. Києва повідомляє, що розгляд
апеляційної скарги Сахнацького О. А. в інтересах
Марка О.О. на рішення Оболонського районного
суду м. Києва від 16.09.2016 р. в справі за позовом
Марк О. В. до Марка О.О. про розірвання шлюбу, від-
будеться в приміщенні Апеляційного суду м. Києва
(вул. Солом’янська, 2 а) 01 грудня 2016 року о 10 го-
дині 00 хвилин.

У випадку явки, при собі мати паспорт, або інший
документ, який посвідчує особу.

Суддя В. В. Саліхов

Суворовський районний суд м. Одеси викликає в су-
дове засідання відповідача Кондрат Тетяну Вікторівну,
по справі ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення кредит-
ної заборгованості. Слухання відбудеться 24.11.2016
року о 14.00 год. в приміщенні Суворовського район-
ного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорно-
морського козацтва, 68, зал № 18.

В разі нез’явлення відповідача у судове засідання,
цивільна справа буде розглянута за її відсутності, на
підставі наявних доказів.

Суддя О.С. Пепеляшков

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє
Лободіна Володимира Олександровича про те, що 05
грудня 2016 року о 14 год. 00 хв., за адресою: 03113, м.
Київ, вул. Полковника Шутова, 1, каб.11, відбудеться су-
дове засідання в цивільній справі за позовом Лободіної
Оксани Вікторівни до Лободіна Володимира Олексан-
дровича, третя особа: Служба у справах дітей Солом’ян-
ської районної у м. Києві державної адміністрації про
позбавлення батьківських прав.

При цьому повідомляємо, що у разі Вашої неявки в
судове засідання без поважних причин або неповідом-
лення про причини своєї неявки, суд вирішує справу на
підставі наявних у ній доказів.

Суддя Л. А. Шереметьєва

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2), розглядає у по-
рядку спеціального судового провадження кримінальне провад-
ження за підозрою Морозова Павла Павловича, за ч. 1 ст. 258-3
КК України, внесеного до ЄДРДР (42015050000000443). Адреса
проживання Морозова П.П.: Донецька область, м. Горлівка, вул.
Жукова, б. 18, кв. 35. Він викликається до приміщення Слов’ян-
ського міськрайонного суду на 16 листопада 2016 року на 15
год. 00 хв. Таким чином, згідно із вимогами ст. 323 КПК України,
суд розміщує інформацію про виклик обвинуваченого Морозова
П.П. у пресі, та роз’яснює, що з моменту опублікування повістки
про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної
сфери розповсюдження, обвинувачений вважається належним
чином ознайомленим з її змістом.

Суддя О. В. Ільяшевич

Київський районний суд м. Одеси викликає Приватне акціонерне то-
вариство «Страхова компанія «ЕККО», — відповідача по цивільній
справі №520/6935/16-ц за позовом Дунаєвої Лариси Вікторівни до
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ЕККО» про
захист прав споживачів, у судове засідання, яке відбудеться 19 грудня
2016 року об 11 годині 30 хвилин в приміщенні Київського райсуду 
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, к. 242, суддя Ка-
лашнікова O.І.

Відповідач у разі неявки в судове засідання має повідомити суд про
причини своєї неявки. У разі неявки відповідача в судове засідання
суд вправі розглянути справу за його відсутності.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк
(Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає цивільну
справу за позовом Моторного (транспортного) страхового бюро Ук-
раїни (МТСБУ) до Міранян Арсена Варданіковича про відшкодування
в порядку регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового відшко-
дування. Відповідач по справі Міранян Арсен Варданікович (зареєс-
трований за адресою: 83062, м. Донецьк, вул. Спортивна, 16/22),
викликається на 16 грудня 2016 року на 10-00 год. до суду, каб. № 8,
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя С. С. Бабенко

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає об-
винуваченого Ерднієва Німгіра Вікторовича 17.02.1970 року народження
(останнє відоме місце проживання: вул. Незалежності 84/37, м. Чортків,
Тернопільської області) у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч.1 ст. 258-3 КК України у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 24 листопада 2016 року о 15 год. 30 хв. Явка в судове засідання є
обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою:
м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Кунцьо С. В. 

Рахівський районний суд викликає як відпо-
відача Занковича Івана Онуфрійовича,
10.04.1983 р.н., проживаючого за адресою: с.
Ільник, вул. Центральна № 100, Турківського
району, Львівської області, по цивільній справі
№ 305/1350/16-ц за позовом Занкович Олени
Олександрівни до Занковича Івана Онуфрійо-
вича про стягнення аліментів, призначену на 24
листопада 2016 року о 09 годині 00 хвилин за
адресою м. Рахів, вул. Карпатська № 15.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки від-
повідача, справа розглянеться за наявними ма-
теріалами.

Суддя Бліщ О.Б.

Білгород-Дністровський міськрайонний суд
Одеської області викликає як відповідача Танен-
баум Бориса Ілліча в судове засідання, яке від-
будеться 08.12.2016 року о 10 годині 00 хвилин
у приміщенні Білгород-Дністровського міськ-
районного суду за адресою: м. Білгород-Дніс-
тровський, вул. Військової слави, 27 (зал
судових засідань № 5) по цивільній справі за по-
зовом Шимчук Антоніни Іванівни до Таненбаума
Бориса Ілліча про визнання договору дійсним.

У разі вашої неявки у судове засідання,
справа може бути розглянута за вашу відсут-
ність.

Суддя Н.В. Чебан

Богунський районний суд м. Житомира (м.
Житомир, м-н Соборний, 1) викликає як відпо-
відача Плотницьку Ганну Веніамінівну в судове
засідання, яке відбудеться 18.01.2017 року о 14
год. 30 хв. в каб. 2-Б-2 за позовом Уповноваже-
ної особи Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб на здійснення ліквідації Публічного акціо-
нерного товариства «Всеукраїнський Акціонер-
ний Банк» Славкіна Марина Анатоліївна до
Плотницької Ганни Веніамінівни про звернення
стягнення на предмет іпотеки. В разі неявки в
судове засідання, справа буде розглянута у вашу
відсутність.

Суддя Н.Ф. Слюсарчук

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької
області знаходиться цивільна справа № 368/769/16-ц за позовом
Окунович К.О. до Окунович О.О., Шахтарської міської ради До-
нецької області про визнання права власності на спадкове майно.

Розгляд справи призначено на 30. 11.2016 року о 13.30 годині
в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: За-
порізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зала судо-
вого засідання 411.

Суд викликає Шахтарську міську раду Донецької області як
відповідача.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача у су-
дове засідання справа буде розглянута за наявними матеріалами.

Суддя Полянчук Б.І.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 13 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч         День
Київська 0    -5         0    -5
Житомирська 0    -5         0    -5
Чернігівська 0    -5         0    -5
Сумська 0    -5         0    -5
Закарпатська -2   +3       -2    +3
Рівненська 0    -5         0    -5
Львівська 0    -5         0    -5
Івано-Франківська 0    -5         0    -5
Волинська 0    -5         0    -5
Хмельницька 0    -5         0    -5
Чернівецька +2    -3      +2    -3
Тернопільська 0    -5         0    -5
Вінницька +2    -3      +2    -3

Oбласть Нiч          День
Черкаська +2      -3        0    +5
Кіровоградська 0     +5      +3    +8
Полтавська +2      -3        0    +5
Дніпропетровська 0     +5      +7  +12
Одеська +3     +8      +9  +14
Миколаївська +3     +8      +9  +14
Херсонська +3     +8      +9  +14
Запорізька +3     +8      +8  +13
Харківська 0     +5      +3    +8
Донецька +3     +8      +7  +12
Луганська 0     +5      +3    +8
Крим +3     +8   +10  +15
Київ 0      -2        0     -2

У Харкові обирають
проект пам’ятника
героям АТО

Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»

ІНІЦІАТИВА. Який саме монумент постане на майдані За-
хисників України, буде відомо по завершенні виставки конкур-
сних проектів, що відкрилася в обласному організаційно-ме-
тодичному центрі культури і мистецтва. Із 7 представлених ро-
біт, автори яких — професійні скульптори й архітектори, а та-
кож студенти архітектурних і художніх вишів, авторитетне журі
визначить найкращу. За інформацією голови Харківської об-
ласної організації «Спілка ветеранів АТО» Юрія Корсунова,
оцінюватимуть проекти директор департаменту містобудуван-
ня та архітектури ХОДА Михайло Рабінович, головний архітек-
тор Харкова Сергій Чечельницький, керівники профільних ви-
шів, а також  ветерани АТО, які займалися організацією вис-
тавки. На думку самого Юрія Корсунова, всі проекти гідні та
самобутні. 

«Це не лише моя думка: деякий час проекти були в нашому
офісі, й мої побратими знайомилися з ними, відзначали оригі-
нальність ідей. Тож запрошуємо всіх харків’ян ознайомитися з
ними і залишити свої побажання в журналі відгуків, які під час
підбиття підсумків обов’язково врахують члени журі», — ска-
зав Юрій Корсунов.

Заступник голови Харківської облдержадміністрації Михай-
ло Черняк, який узяв участь у відкритті виставки, зазначив
важливість того, що створення пам’ятника героям АТО — це
ініціатива громадськості. 

«Ідея проведення конкурсу виникла у харків’ян — ветеранів
АТО. Обласна адміністрація підтримує цю ініціативу і робить
усе можливе, щоб сприяти реалізації проекту. Це хороший
приклад взаємодії між громадськістю та органами влади», —
підкреслив Михайло Черняк. 

Виставка конкурсних проектів триватиме  п’ять днів, і  щой-
но журі визначиться з переможцем, почнуть збирати кошти
на будівництво пам’ятника. Початкові надходження  організа-
тори планують отримати з першого концерту, який відбудеть-
ся в новому органному залі Харківської обласної філармонії.
Планують, що він  буде благодійним, а зібрані кошти  підуть
на проектування пам’ятника. Також  організатори розрахову-
ють на допомогу громадян і громадських організацій. Мону-
мент планують встановити вже до наступного Дня захисника
України.

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Євдокія ТЮТЮННИК,
«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТЬ. Щороку на по-
чатку листопада в Батурині
звучать молитви і розповіді
про чорний день гетьманської
столиці. І хоч місто нині краси-
ве, 308 років тому його було
перетворено на попелище.
Вогонь і море крові — таким
репресіям піддано батуринців
за наказом Петра І.

У 1708 році, під час Північ-
ної війни між Швецією і Ро-
сією, гетьман Іван Мазепа ви-
рішив скористатися нагодою,
щоб визволити Україну від
московського гніту. Про це
йшлося у грамоті, надісланій
до стародубського полковни-
ка Івана Скоропадського, де
висловлено занепокоєння, що
так званий союзник простяг-

нув загребущі руки до  україн-
ських міст, почав виганяти з
них пограбованих і доведених
до вбогості жителів та заселя-
ти своїми військами. «Я мав
від приятелів таємне застере-
ження, та й сам ясно бачу, що
ворог хоче нас — гетьмана,
усю старшину, полковників і
все військове начальство —
прибрати до рук у свою тиран-
ську неволю, викорінити ім’я
запорозьке і звернути всіх у
драгуни і солдати, а весь укра-
їнський народ піддати вічному
рабству. Я дізнався про це і
зрозумів, що московська сила
вступила до нас не заради то-
го, щоб захистити від шведів,
а щоб вогнем, пограбування-
ми і вбивством винищувати
нас».

Певна річ, московському
цареві непокора була як

колька в печінку. Тож він на-
казав знищити гетьманську
столицю, що й зробили кара-
телі на чолі з посіпакою Мен-
шиковим. Батуринців виріза-
ли — від малого до старого,
місто спалили. Із 20 тисяч
жителів уціліло заледве чо-
тири сотні. 

Нескоро відкинутий у часі
Батурин оговтався і повернув-
ся до життя. 18 років після
кривавої драми там була пус-
тка.

Попри те що деякі російські
вчені нині називають ті страш-
ні події «міфотворчістю», ар-
хеологічні розкопки на місті
трагедії підтвердили правди-
вість свідчень історичних дже-
рел. Знайдені останки загиб-
лих у чорні дні 1708 року 2008-
го було перепоховано в крипті
наново спорудженої Замкової

церкви, а також встановлено
пам’ятний знак.

Однією з найбільших траге-
дій в українській історії нази-
ває знищення Батурина пред-
ставник Українського інститу-
ту національної пам’яті у Чер-
нігівській області, науковий
співробітник Сергій Бутко.
Гетьманська столиця принес-
ла себе в жертву в боротьбі за
незалежність українського на-
роду. Саме  Батурин  дав гли-
боке розуміння важливості об-
стоювати державність, адже
немає нічого ціннішого за
можливість  бути господарем
на власній землі. Нині, коли
перед українцями знову по-
стала необхідність захищати
Вітчизну, вони роблять це,
пам’ятаючи ту ціну, яку вже
заплатили за незалежність
попередні покоління.

Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

ІНІЦІАТИВА. У Сумах стар-
тувала безстрокова благодійна
акція, яку ініціювали відділ
культури і туризму міської ради
та обласний центр служби кро-
ві. Організатори хочуть привер-
нути увагу місцевої творчої ін-
телігенції до проблеми донор-
ства і допомогти хворим дітям,
які лікуються у відділенні онко-
гематології Сумської обласної

дитячої лікарні. За словами на-
чальника відділу культури і ту-
ризму Сумської міськради На-
талії Цибульської, творча інте-
лігенція міста добре розуміє оз-
начену проблему, тож активно
підтримала починання. Серед
донорів — десятки представни-
ків закладів культури і мистец-
тва, творчих спілок і міський го-
лова Олександр Лисенко.

Сумщина, на жаль, нале-
жить до регіонів, де рівень он-
кологічних захворювань серед

дітей чи не найвищий в Україні.
Як повідомила завідувачка ге-
матологічного відділення Сум-
ської обласної клінічної дитячої
лікарні Ліана Нікітенко, щороку
це тяжке захворювання діаг-
ностують у 25—35 наймолод-
ших жителів краю. Нині на об-
ліку перебувають 145 хлопчи-
ків і дівчаток, які щодня гостро
потребують донорської допо-
моги.

Як вважає директор Сум-
ського обласного центру

служби крові Наталія Трофи-
менко, городяни активно від-
гукуються на прохання меди-
ків поділитися власною
кров’ю задля порятунку діт-
лахів. Останнім часом у цен-
трі побували місцеві митни-
ки, працівники служби зайня-
тості, представники інших
структурних підрозділів об-
ласного центру, які істотно
поповнили донорський банк і
так подали руку допомоги
хворим дітям.

Творча кров допоможе хворим дітям

Батуринці ніколи не забудуть
московської жорстокості

Оксана ГОЛОВКО, 
«Урядовий кур’єр»

Е-ДЕСЯТИНА. Українські
волонтери звернулися до на-
родних депутатів і політиків,
які задекларували великі
статки, з проханням пожер-
твувати 10 відсотків майна
на потреби армії.

«Скільки статків мають 
е-декларанти, ми вже знає-
мо. Тепер перевіримо, скіль-
ки з них готові допомогти ар-
мії. Як стало відомо, е-декла-
ранти — це власники тисяч
квадратних метрів житла, мі-
льйонів неукраїнських гро-
шей, автопарків та інших за-
бавок. Ми вирішили їм напи-
сати. Листи офіційні, із ввіч-
ливим проханням допомогти
армії. Готуючи їх, ми читали
депутатські декларації, раху-
вали наявне майно і перево-
дили його у тепловізори», —
зокрема зазначається
на Фейсбук-сторінці фонду
«Повернись живим».

«За давньою українською
традицією прийнято жертву-
вати 10% своїх доходів на
добрі справи. Ми пропонуємо
вам долучитися до справи
підтримки українського вій-
ська та подолання наслідків
російської агресії на сході Ук-
раїни…», — йдеться в лис-
тах. Засновник фонду Віталій
Дейнега особисто написав

керівникові  депутатської гру-
пи «Відродження» Віталієві
Хомутинніку.

Загалом ініціатори,  серед
яких, окрім Віталія Дейнеги,  і
демобілізований 95 ОДШБр,
голова деснянського відді-
лення Київської міської спіл-
ки ветеранів АТО Євген Тур-
чак та співзасновник об’єд-
нання «Народний тил» во-
лонтер Роман Сініцин,  на
старті акції надіслали листи
з проханням про допомогу

армії вже десятьом політи-
кам і депутатам, зокрема Іго-
рю Кононенкові, Богданові
Дубневичу, Ігорю Котвицько-
му, Олегові Ляшку, Несторо-
ві Шуфричу, Олесеві Довго-
му, Сергієві Таруті, а також
главі МВС Арсенові Авакову
і Харківському міському го-
лові Геннадію Кернесу.

Волонтери також обіцяють
оприлюднити відповіді полі-
тиків і суми пожертвуваних
коштів.

Варто зазначити, що міжна-
родні інституції, зокрема й МВФ,
вже відзначили: електронне
декларування майна держав-
них чиновників — прогрес у бо-
ротьбі з корупцією. Однак наго-
лошують: конкретні справи по-
трібно довести до суду.

Про те, що походження
статків треба буде пояснити,
висловився й український
Президент: «Де ти, голубе си-
зий, взяв ці гроші?» — цитата
Петра Порошенка. 

Волонтери пишуть листи «сизим голубам»
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Євген Турчак (праворуч) і Віталій Дейнега переконані: лише  сильна армія зможе
закінчити війну перемогою 


