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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 22 лютого 2017 року
USD 2704.2536   EUR 2849.4720      RUB 4.6739     /    AU 333488.55      AG 4837.91      PT 270966.21     PD 210120.50

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ
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дЕРЖавНі діТи

Попри всебічну турботу і щедрий
добробут, вихованці
Миколаївського будинку маляти
все одно мріють про маму і
родину

ЦИФРА ДНЯ

Рік обіцяє 
бути рекордним  

ЕНЕРГОБЕЗПЕКА. Державний газодобувний холдинг «Укр -
газвидобування» у 2017 році планує збільшити власний видо-
буток газу на 0,4—0,6 мільярда кубометрів і так вийти на
запланований обсяг власного видобутку 15 мільярдів кубів. Про
це на своїй сторінці у Facebook написав Прем’єр-міністр Воло-
димир Гройсман.

«Укргазвидобування», за повідомленням УНІАН, з минулого
тижня досягло щодобового обсягу видобутку газу 41 мільйон
кубометрів на добу, що дасть змогу вийти на заплановану план-
ку у 2017 році у вже зазначеному обсязі.

На думку Володимира Гройсмана, це приклад того, що треба
робити для формування справжньої незалежності країни, хоча
«шлях до енергонезалежності непростий». З огляду на те, на-
скільки Україну було прив’язано до енергоносіїв з Росії в усіх
секторах енергетики, цей шлях не пройти за кілька місяців.
«Але енергетична незалежність — це одна з ключових складо-
вих незалежності України як держави, тому ми послідовно ру-
хатимемося вперед», — запевнив Прем’єр.

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Саме невизнання

права українців 
на самовизначення

лежить нині 
в основі російської

політики щодо
України».

Президент про історичне підґрунтя ненависті
кремлівського режиму до нашого народу й нашої
Батьківщини
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Цікавий досвід

Про перші кроки стартап-
центру, створеного при
Сумському аграрному
університеті, розповідає його
проректор Валерій Жмайлов

Чи стануть капелани
капітанами?

ЗМІНИ. 24 конфесії об’єднало спільне завдання —
душпастирська робота заради солдата
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8 553,6 грн за тис. м3

становитиме з 1 березня мінімальна ціна
на природний газ для промислових

споживачів, що на 7,2% менше порівняно
з лютим 2017 року

Кремлівські гроші пахнуть бідою, 
а не протестом
ФАКТИ. СБУ та ГПУ встановили імена вітчизняних посадовців, котрі співпрацюють із Кремлем

Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»

Докази втручання та фінансу-
вання Росією спроб дестабілі-

зації ситуації в Україні оприлюд-
нив голова Служби безпеки Ва-
силь Грицак під час спільного
брифінгу з Генеральним проку-
рором Юрієм Луценком. За його

словами, СБУ перехопила розмо-
ви «офіційного представника» так
званого міністерства закордонних
справ «ДНР» Костянтина Долгова
зі співробітником російських

спецслужб Олександром Чулін-
діним (він докладно інструктував
протеже щодо організації акцій
протесту до річниці Революції
гідності). Надходили вказівки

зробити красиву картинку для
пропагандистських сюже-
тів, посіяти паніку і створи-
ти атмосферу недовіри до
української влади. 3
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ДОКУМЕНТИ

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Громадянин КАЛІНІН Олексій Олександрович, зареєстрований за адресою: м. Миколаїв, вул. Володарського, 2, 

кв. 27, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 138, 139, 140, 297-5 КПК України, у зв’язку із здійсненням спеціаль-
ного досудового розслідування викликається слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ 
України в Миколаївській області    Мельником О.В.

   Калінін О. О. викликається в якості підозрюваного на 26 лютого 2017 р. о 09 год. 00 хв., на 27 лютого 2017 р. о 
09 год. 00 хв., на 28 лютого 2017 р. о 09 год. 00 хв. до вказаної посадової особи, за адресою: м. Миколаїв, вул. Спась-
ка, б. 40, т.р. (0512) 490- 406 з метою вручення йому повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, для допиту в якості підозрюваного, повідомлення про завершен-
ня досудового розслідування, надання доступу до матеріалів кримінального провадження та виконання вимог ст.ст. 
290, 293 КПК України у кримінальному провадженні № 22015150000000007 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Калініну О. О. нагадується про обов’язок заздалегідь повідомити слідчого за телефонами 0512 49-04-06, 0512 49-
03-03, 0512 37-43-95 чи іншим шляхом про неможливість з’явлення.    

Текст відповідних статей КПК України щодо неприбуття за викликом.   
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, 

щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, на-
явне 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:

{Абзац перший частини першої статті 139 із змінами, внесеними згідно із Законом № 314-VII від 23.05.2013}
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.
{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}
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.

{Статтю 139 доповнено частиною п’ятою згідно із Законом № 1689-VII від 07.10.2014; із змінами, внесеними згід-
но із Законом № 119-VIII від 15.01.2015}

Стаття 140. Привід
1. Привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу 

про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.
2. Рішення про здійснення приводу приймається: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопо-

танням слідчого, прокурора або з власної ініціативи, а під час судового провадження - судом за клопотанням сторо-
ни кримінального провадження, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється проваджен-
ня, або з власної ініціативи. Рішення про здійснення приводу приймається у формі ухвали.

{Частина друга статті 140 із змінами, внесеними згідно із Законом № 314-VII від 23.05.2013}
3. Привід може бути застосований до підозрюваного, обвинуваченого або свідка. Привід свідка не може бути за-

стосований до неповнолітньої особи, вагітної жінки, інвалідів першої або другої груп, особи, яка одноосібно виховує 
дітей віком до шести років або дітей-інвалідів, а також осіб, які згідно із цим Кодексом не можуть бути допитані як 
свідки. Привід співробітника кадрового складу розвідувального органу України під час виконання ним своїх службо-
вих обов’язків здійснюється тільки в присутності офіційних представників цього органу.

До уваги Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю  
«Виробничо-Комерційна Компанія «Київміськтара – 2» (Ідентифікаційний код 24922997):

Рубаха Федір Іванович (далі – Заявник), є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-Комерційна Компанія «Ки-
ївміськтара – 2» (Ідентифікаційний код 24922997) (далі – Товариство), та володіє часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 251 460 
гривень, що становить 23, 7%. 

п. 8.7. Статуту Товариства передбачає, що позачергові загальні збори учасників скликаються головою товариства у разі неплатоспромож-
ності товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загро-
за значного скорочення статутного капіталу. Учасники товариства, що володіють у сукупності не менш як 10% голосів, мають право вимагати 
скликання позачергових загальних зборів учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності товариства. Якщо протя-
гом 25 днів голова товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати загальні збори учасників.

Листом від 29.12.2016 року та Оголошенням від 13.01.2017 року Рубаха Ф.І. реалізував своє право вимагати скликання позачергових за-
гальних зборів учасників, однак після спливу 30 календарних днів Директор (Голова) Товариства загальні збори учасників не скликав. 

Керуючись викладеним, а також положеннями Закону України «Про господарські товариства», Господарського кодексу України, Стату-
ту Товариства, 

Повідомляю:
І. Про скликання загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-Комерційна Компанія «Київміськтара – 

2»  (Ідентифікаційний код 24922997) 27.02.2017 року і винесення на розгляд таких Загальних Зборів наступних питань:
1. Про затвердження Положення про Ревізійну Комісію Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-Комерційна Компанія «Ки-

ївміськтара – 2» (Ідентифікаційний код 24922997).
2. Про обрання персонального складу Ревізійної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-Комерційна Компанія «Ки-

ївміськтара – 2» (Ідентифікаційний код 24922997).
3. Про розгляд та затвердження звіту Директора про господарську діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-Ко-

мерційна Компанія «Київміськтара – 2» (Ідентифікаційний код 24922997)
4. Про зменшення розміру статутного капіталу та перерозподіл часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Ви-

робничо-Комерційна Компанія «Київміськтара – 2» (Ідентифікаційний код 24922997).
5. Про затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-Комерційна Компанія «Київміськтара – 2» (Ідентифі-

каційний код 24922997) в новій редакції. 
ІІ. Загальні збори Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-Комерційна Компанія «Київміськтара – 2» (Ідентифікаційний код 

24922997) відбудуться 27 березня 2017 р. за місцезнаходженням товариства (вул. Проектна, будинок 3, м. Київ, Україна) у приміщенні адміні-
стративного корпусу (А). Початок зборів – об 11 год. 00 хв. Реєстрація учасників зборів (їх представників) з 10:45 за тією ж адресою. 

Для реєстрації та участі у загальних зборах учасників Товариства необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу та належним чином 
оформлену довіреність (для представників учасників).

Українська універсальна біржа
7 березня 2017 року об 11.00 год.  
в торгово-операційній залі УУБ:

м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55
проводить спеціалізований аукціон з продажу 

необробленої деревини 
заготівлі ІІ кварталу 2017 року лісовими господарствами 

Для взяття участі в спеціалізованому аукціоні учасники 
подають заявку на участь в аукціоні, встановлений пакет до-
кументів, вносять гарантійний внесок у розмірі 5% (без ПДВ) 
від початкової (стартової) вартості лотів, на рахунок Україн-
ської універсальної біржі, за один робочий день до початку 
аукціону, а саме – до 17 год. 30 хв. 03.03.2017 р. 

Ознайомитись з обсягами запропонованої для продажу 
необробленої деревини, породами, продавцями, подивитись 
якісні характеристики, кількість та розміри лотів, початко-
вий рівень ціни лота, крок аукціону, умови поставки товарної 
продукції можна на сайті УУБ – www.uub.com.ua, або наді-
славши листа-заявку на e-mail: lis@uub.com.ua, а також без-
посередньо на Українській універсальній біржі.

Прийом заявок на участь в аукціоні та документів,що  
додаються до заяви, проводиться за адресою: м. Київ, вул.  
Б. Хмельницького, 55, каб. 413 та закінчується за один ро-
бочий день до початку аукціону, а саме 03.03.2017 р. о 17.30 
год. 

Додаткову інформацію щодо умов участі в аукціоні мож-
на отримати за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55, 
к. 413 або м. Полтава, вул. Шевченка, 52, к. 408 та за теле-
фонами: (044) 209-23-63 або (0532) 56-00-37, та з офіційно-
го веб-сайту УУБ - www.uub.com.ua.

Розпорядок роботи УУБ: понеділок - п’ятниця з 8.30 до 
17.30.

Монастирищенський районний суд викликає Ви-
шнівецького Ігоря Григоровича, 05.05.1983 року на-
родження, як відповідача по цивільній справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приватбанк» до Вишнівецького Ігоря 
Григоровича про стягнення заборгованості.

Вишнівецький І.Г. викликається в судове засідан-
ня, яке відбудеться 10.03.2017 року о 08 год. 15 хв. в 
залі судових засідань № 1 Монастирищенського ра-
йонного суду за адресою: вул. Соборна, 98, м. Мо-
настирище, Черкаської області. Головуючий по спра-
ві суддя Діденко Т. І.

Монастирищенський районний суд пропонує Ви-
шнівецькому І. Г., який з 23.03.2004 року зареєстро-
ваний по вул. Горького, 3, кв. 8 в смт Цибулів, Монас-
тирищенського району, Черкаської області, але за ві-
домостями адресно-довідкового підрозділу ГУДМС, 
УДМС України в Черкаській області Вишнівецький 
Ігор Григорович, 05.05.1983 року народження, заре-
єстрованим/знятим з реєстрації не значиться, пода-
ти письмові пояснення та заперечення, наявні дока-
зи по даній справі до 10.03.2017 року.

В разі неявки в судове засідання, справу буде роз-
глянуто за відсутності даної особи; на підставі наяв-
них у ній даних та доказів буде постановлено рішен-
ня. Про причини неявки вказана особа зобов’язана 
повідомити суду.

У зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Поправко Оле-
ни Віталіївни до Ніязметова Отахона Наткаримовича, Ісмоілова Шер-
зода Курбонбоєвича про надання дозволу на виїзд та в’їзд неповно-
літніх дітей через лінію розмежування в зоні проведення АТО без зго-
ди та супроводження батька, Приморський районний суд міста Марі-
уполя викликає як відповідачів: Ніязметова Отахона Наткаримовича, 
Ісмоілова Шерзода Курбонбоєвича, останнє місце проживання яких 
є: м. Маріуполь, вул. Демократична, буд. 22, в судове засідання, яке 
відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, просп. Буді-
вельників, буд. 52 а, каб. №3, 6 на 08-00 год. 28 лютого 2017 р. та на 
08-00 год. 13 березня 2017 р.

Відповідачу пропонується в разі неявки повідомити суд про причи-
ни. В разі неявки без поважної причини справа може бути розглянута 
у відсутності відповідача. 

Суддя Н. М. Курбанова

У провадженні Київського районного суду м. Харко-
ва знаходиться цивільна справа за позовом Зінов’євої 
Оксани Миколаївни до Храмцова Кирила Ігоровича, 
Храмцової Альони Ігорівни про визнання осіб такими, 
які втратили право користування жилим приміщенням 
та зняття їх з реєстраційного обліку. Останнє відоме міс-
це реєстрації відповідачів Храмцова Кирила Ігоровича, 
Храмцової Альони Ігорівни: м. Харків, вул. Дем’яна Бєд-
ного, 12.

Повідомляю, що судове засідання по вказаній справі 
призначено на 02.03.2017 р. на 10.00 у приміщенні Ки-
ївського райсуду м. Харкова за адресою: м. Харків, вул. 
Валентинівська, 7-Б, зала №30. У разі неявки відповіда-
чів справа розглядатиметься за їхньої відсутності.

Суддя Н. В. Єфіменко

Білоцерківський міськрайонний суд Київської об-
ласті по цивільній справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства Комерційний Банк «Приват-
банк» до Розуменка Володимира Васильовича про 
стягнення заборгованості викликає до суду Розу-
менка Володимира Васильовича, останнє відоме 
місце реєстрації за адресою: м. Біла Церква, вул. 
Сквирське шосе, 218-Б, кв.13, Київська область.

Судове засідання відбудеться 28.02.2017 року о 
14 год. 00 хв. в приміщенні Білоцерківського міськ-
районного суду Київської області, за адресою: Ки-
ївська область, м. Біла Церква, вул. Турчанінова 7, 
зал судового засідання № 1, суддя Дмитренко A. M.

В разі неявки відповідача до суду, справу буде 
розглянуто в його відсутність.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
спеціального досудового розслідування 

Підозрюваний Барченко Роман Андрійович, 
29 серпня 1982 року народження, зареєстрований за 
адресою: Черкаська обл., Смілянський   р-н, с. Ве-
лика Яблунівка, вул. Першотравнева, буд. 66, від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК Украї-
ни Вам необхідно з’явитися 27 лютого 2017 року о 
10 год. 00 хв. в каб. №225 до слідчого УСБУ в Чер-
каській області Следя Р. В., за адресою: м. Черка-
си, вул. Гоголя, 240, р.т. 398-753, для участі у слід-
чих та процесуальних діях у кримінальному прова-
дженні № 22016250000000021 від 24.05.2016 за ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

В провадженні Дергачівського районного суду Харківської облас-
ті знаходиться цивільна справа № 619/4387/16-ц за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» до Джантімірової Валентини Андріївни про стягнення су-
ми.

Джантімірова Валентина Андріївна, останнє відоме місце реєстрації 
якої є: смт Мала Данилівка Дергачівського району Харківської області, 
вул. Академічна, гурт. 2, к. 197, викликається як відповідачка в судове 
засідання на 6 березня 2017 року о 10.00 год. в 4 каб. у приміщенні Дер-
гачівського районного суду Харківської області під головуванням судді 
Нечипоренко І. М. (м. Дергачі, вул. 1-го Травня, 63).

Біловодський районний суд Луганської області за дорученням світового 
судді судової ділянки № 1 Кольського судового району Мурманської облас-
ті Російської Федерації викликає в судове засідання як відповідачку Анто-
нюк Євгенію Миколаївну (22.12.1967 р.н., м. Ровеньки, Луганської області) 
у справі за позовом Антонюка Ігоря Михайловича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 01 березня 2017 року о 16 годині 00 хвилин 
у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Лу-
ганська, 30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

Біловодський районний суд Луганської області викликає як відповідача 
по справі Куртєву Людмилу Іванівну, 03.05.1973 року народження (вул. Ен-
гельса, 16, м. Свердловськ, Луганської області) в судове засідання з цивіль-
ної справи № 408/8167/16-ц (2/408/111/17) за позовом Куртєва Анатолія Ми-
колайовича до Куртєвої Людмили Іванівни про розірвання шлюбу, що відбу-
деться 1 березня 2017 року о 08.00 год. у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

У разі неявки відповідача Куртєвої Людмили Іванівни на вказане засідан-
ня суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя М. С. Рукас

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 4  

Закону України «Про органи і служби  
у справах дітей та спеціальні установи 

для дітей» щодо удосконалення правового 
статусу служб у справах дітей

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. У статтю 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спе-

ціальні установи для дітей» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 6, 
ст. 35 із наступними змінами) включити частини сьому і восьму такого змісту:

«Штатна чисельність працівників районних, міських, районних у містах 
служб у справах дітей установлюється з розрахунку один працівник служби не 
більше ніж на одну тисячу дітей, які проживають у районі, та не більше ніж на 
дві тисячі дітей, які проживають у місті, районі у місті. Штатна чисельність пра-
цівників служб у справах дітей виконавчих органів сільських, селищних рад від-
повідних територіальних громад встановлюється з розрахунку один працівник 
служби не більше ніж на одну тисячу дітей, але не менше одного працівника на 
об’єднану територіальну громаду.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфе-
рі усиновлення та захисту прав дітей, орган виконавчої влади Автономної Рес-
публіки Крим у сфері сім’ї та дітей, служби у справах дітей мають права юри-
дичної особи».

II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

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

2. Установити, що до приведення законодавства у відповідність із цим Зако-
ном інші закони та нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не 
суперечить цьому Закону.

Президент України П.ПОРОШЕНКО
м. Київ 
19 січня 2017 року 
№ 1824-VIII

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України щодо зарахування рентної плати 

за користування надрами для видобування 
нафти, природного газу та газового 

конденсату
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради Украї-

ни, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
1) у частині другій статті 29:
у пункті 5 слова «(крім рентної плати за користування надрами для видобу-

вання нафти, природного газу та газового конденсату, яка зараховується до 
загального фонду державного бюджету у повному обсязі)» замінити словами 
і цифрами «(крім рентної плати, визначеної пунктом 51 цієї частини статті)»;

доповнити пунктом 51 такого змісту:
«51) 95 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування 

нафти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за користу-
вання надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) 

економічної зони України, яка зараховується до загального фонду державного 
бюджету в повному обсязі)»;

2) частину першу статті 64 доповнити пунктами 41 та 42 такого змісту:
«41) 2 відсотки рентної плати за користування надрами для видобування на-

фти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за користу-
вання надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) 
економічної зони України), що зараховується до районних бюджетів за місце-
знаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів;

42) 3 відсотки рентної плати за користування надрами для видобування на-
фти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за корис-
тування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (мор-
ської) економічної зони України), що зараховується до бюджетів міст респу-
бліканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів 
об’єднаних територіальних громад за місцезнаходженням (місцем видобутку) 
відповідних природних ресурсів»;

3) частину першу статті 66 доповнити пунктом 41 такого змісту:
«41) 2 відсотки рентної плати за користування надрами для видобування на-

фти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за користу-
вання надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) 
економічної зони України), що зараховується до бюджету Автономної Республі-
ки Крим, обласних бюджетів за місцезнаходженням (місцем видобутку) відпо-
відних природних ресурсів»;

4) частину першу статті 69 доповнити пунктом 31 такого змісту:
«31) 1 відсоток рентної плати за користування надрами для видобування на-

фти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за користуван-
ня надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) еко-
номічної зони України), що зараховується до бюджетів місцевого самоврядуван-
ня за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів».

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ 
20 грудня 2016 року 
№ 1793-VIII
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Громадянин ГУЛЬКО Дмитро Володимирович, зареєстрова-

ний за адресою: Миколаївська область смт. Криве Озеро, вул. 
Горького, буд. 206, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 138, 
139, 140, 297-5 КПК України, у зв’язку із здійсненням спеціаль-
ного досудового розслідування викликається старшим слідчим 
слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській облас-
ті Наконечною О.Л.

Гулько Д.В. викликається в якості підозрюваного на 26 люто-
го 2017 р. о 09 год. 00 хв., на 27 лютого 2017 р. о 09 год. 00 хв., 
на 28 лютого 2017 р. о 09 год. 00 хв. до вказаної посадової осо-
би, за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, б. 40, т.р. (0512) 490-
502, з метою вручення йому повідомлення про підозру у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-3, ч.2 
ст.258-4 КК України, для допиту в якості підозрюваного, повідо-
млення про завершення досудового розслідування, надання до-
ступу до матеріалів кримінального провадження та виконання 
вимог ст.ст. 290, 293 КПК України у кримінальному провадженні  
№ 22014150000000092 за ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.258-4 КК України.

Гулько Д.В. нагадується про обов’язок заздалегідь повідоми-
ти слідчого за телефонами 0512 49-05-02, 0512 49-04-06, 0512 
37-43-95 чи іншим шляхом про неможливість з’явлення.    

Текст відповідних статей КПК України щодо неприбуття за 
викликом.   

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покаран-

ня;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або 

судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, сти-

хійні 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 неможливості 
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, щодо якої 
здійснюється провадження, який був у встановленому цим Ко-
дексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження 
отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її зміс-
том іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не по-
відомив про причини свого неприбуття, на нього накладається 
грошове стягнення у розмірі:

{Абзац перший частини першої статті 139 із змінами, внесени-
ми згідно із Законом № 314-VII від 23.05.2013}

від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випад-
ку 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 відпо-
відальність, встановлену законом.

{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону  
№ 767-VII від 23.02.2014}

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судо-
вий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без по-
важної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваче-
ним та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний 
розшук є підставою для здійснення спеціального досудового 
розслідування чи спеціального судового провадження.

{Статтю 139 доповнено частиною п’ятою згідно із Законом  
№ 1689-VII від 07.10.2014; із змінами, внесеними згідно із Зако-
ном № 119-VIII від 15.01.2015}

Стаття 140. Привід
1. Привід полягає у примусовому супроводженні особи, до 

якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здій-
снення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.

2. Рішення про здійснення приводу приймається: під час до-
судового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слід-
чого, прокурора або з власної ініціативи, а під час судового про-
вадження - судом за клопотанням сторони кримінального про-
вадження, потерпілого, представника юридичної особи, щодо 
якої здійснюється провадження, або з власної ініціативи. Рішен-
ня про здійснення приводу приймається у формі ухвали.

{Частина друга статті 140 із змінами, внесеними згідно із За-
коном № 314-VII від 23.05.2013}

3. Привід може бути застосований до підозрюваного, обвину-
ваченого або свідка. Привід свідка не може бути застосований 
до неповнолітньої особи, вагітної жінки, інвалідів першої або 
другої груп, особи, яка одноосібно виховує дітей віком до шес-
ти років або дітей-інвалідів, а також осіб, які згідно із цим Ко-
дексом не можуть бути допитані як свідки. Привід співробітни-
ка кадрового складу розвідувального органу України під час ви-
конання ним своїх службових обов’язків здійснюється тільки в 
присутності офіційних представників цього органу.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Громадянин ДВОРЕЦЬКИЙ Андрій Анатолійович, зареєстро-

ваний за адресою: м. Миколаїв, вул. Казарського, 8, кв. 115, 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 138, 139, 140, 297-5 
КПК України, у зв’язку із здійсненням спеціального досудового 
розслідування викликається старшим слідчим слідчого відділу 
Управління СБ України в Миколаївській області Наконечною О.Л.

Дворецький А.А. викликається в якості підозрюваного на 26 
лютого 2017 р. о 09 год. 00 хв., на 27 лютого 2017 р. о 09 год. 00 
хв., на 28 лютого 2017 р. о 09 год. 00 хв. до вказаної посадової 
особи, за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, б. 40, т.р. (0512) 
490-303, з метою вручення йому повідомлення про підозру 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України, для допиту в якості підозрюваного, повідо-
млення про завершення досудового розслідування, надання до-
ступу до матеріалів кримінального провадження та виконання 
вимог ст.ст. 290, 293 КПК України у кримінальному провадженні                                       
№ 22014150000000088 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Дворецькому А.А. нагадується про обов’язок заздалегідь по-
відомити слідчого за телефонами 0512 49-03-03, 0512 49-04-06, 
0512 37-43-95 чи іншим шляхом про неможливість з’явлення.    

Текст відповідних статей КПК України щодо неприбуття за 
викликом.   

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покаран-

ня;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або 

судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, сти-

хійні 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 неможливості 
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, щодо якої 
здійснюється провадження, який був у встановленому цим Ко-
дексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження 
отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її зміс-
том іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не по-
відомив про причини свого неприбуття, на нього накладається 
грошове стягнення у розмірі:

{Абзац перший частини першої статті 139 із змінами, внесени-
ми згідно із Законом № 314-VII від 23.05.2013}

від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випад-
ку 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 відпо-
відальність, встановлену законом.

{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону  
№ 767-VII від 23.02.2014}

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судо-
вий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без по-
важної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваче-
ним та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний 
розшук є підставою для здійснення спеціального досудового 
розслідування чи спеціального судового провадження.

{Статтю 139 доповнено частиною п’ятою згідно із Законом  
№ 1689-VII від 07.10.2014; із змінами, внесеними згідно із Зако-
ном № 119-VIII від 15.01.2015}

Стаття 140. Привід
1. Привід полягає у примусовому супроводженні особи, до 

якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здій-
снення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.

2. Рішення про здійснення приводу приймається: під час до-
судового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слід-
чого, прокурора або з власної ініціативи, а під час судового про-
вадження - судом за клопотанням сторони кримінального про-
вадження, потерпілого, представника юридичної особи, щодо 
якої здійснюється провадження, або з власної ініціативи. Рішен-
ня про здійснення приводу приймається у формі ухвали.

{Частина друга статті 140 із змінами, внесеними згідно із За-
коном № 314-VII від 23.05.2013}

3. Привід може бути застосований до підозрюваного, обвину-
ваченого або свідка. Привід свідка не може бути застосований 
до неповнолітньої особи, вагітної жінки, інвалідів першої або 
другої груп, особи, яка одноосібно виховує дітей віком до шес-
ти років або дітей-інвалідів, а також осіб, які згідно із цим Ко-
дексом не можуть бути допитані як свідки. Привід співробітни-
ка кадрового складу розвідувального органу України під час ви-
конання ним своїх службових обов’язків здійснюється тільки в 
присутності офіційних представників цього органу.

Оглобіна Марія Анатоліївна, 21 листопада 1987 
р.н., останнє відоме місце реєстрації: с. Великий Бо-
брик, вул. Залізняка, буд. 33, Краснопільського ра-
йону, Сумської області, викликається як відповіда-
чка Краснопільським районним судом Сумської об-
ласті у судове засідання на 10 год. 30 хв. 07 березня 
2017 р. за адресою: Україна, смт Краснопілля, вули-
ця Вокзальна, буд. 18, Сумської області, зал засідань 
№ 1, суддя Косар А.І., для участі у судовому розгля-
ді цивільної справи за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Акцент-Банк» в особі представни-
ка за дорученням Сафір Федора Олеговича до Огло-
біної Марії Анатоліївни про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором. При собі мати паспорт. 
З опублікуванням оголошення про виклик, відпові-
дач вважається повідомленним про день, час та міс-
це розгляду справи і у разі її неявки справа може бу-
ти розглянута за її відсутності.

Суддя А.І. Косар

Приморський районний суд м. Оде-
си викликає Яцюка Дениса Миколайо-
вича, 26.07.1991 року народження, який 
обвинувачується у скоєнні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 110 КК України для 
участі у судовому засіданні щодо розгля-
ду обвинувального акту в кримінально-
му провадженні №22016160000000371 
від 26.10.2016 року, для розгляду питань, 
передбачених ст.ст. 314-317 КПК України, 
яке відбудеться 27.02.2017 року о 16 го-
дині 00 хвилин у приміщенні Приморсько-
го районного суду м. Одеси за адресою: м. 
Одеса, вул. Балківська, № 33, зал судових 
засідань №106 (суддя Лабунський В.М.).

Обвинуваченому Яцюку Д.М. у разі не-
явки в судове засідання необхідно повідо-
мити суд про причини своєї неявки.

Слов’янський міськрайонний 
суд у Донецькій обійсті (84112, м. 
Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) 
розглядає цивільну справу за позо-
вом Пікуліна Романа Миколайовича до 
Гмиря Олени Миколаївни про стягнен-
ня боргу за договором позики.

Відповідачка по справі Гмиря Олена 
Миколаївна, яка проживає за адресою: 
Донецька область, м. Горлівка, вул. Ле-
мешево, б. 131, викликається на 08.50 
годину 27 лютого 2017 року до суду 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати 
свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття, відповіда-
чка повинна повідомити суд про причи-
ни неявки, інакше справа буде розгля-
нута за її відсутності.

Суддя І.О. Сидоренко

Великолепетиський районний суд 
Херсонської області викликає відпо-
відача Чепель Вікторію Вікторівну, 
19.11.1991 р. н., у судове засідання під 
головуванням судді Гапоненка Р.В. у 
цивільній справі 649/23/17 за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» до Чепель Ві-
кторії Вікторівни про стягнення забор-
гованості, яке відбудеться 27.02.2017 
о 10.00 год. за адресою: Херсонська 
обл., Великолепетинський район, смт 
Велика Лепетиха, вул. Чкалова, 7 а. У 
разі неявки відповідача у судове засі-
дання, справа буде розглянута за його 
відсутності на підставі наявних у спра-
ві доказів.

Суддя Р. В. Гапоненко

Повідомлення  
ТОВ «ТриМоб»

Повідомляємо, що ТОВ «ТриМоб»:
з 01.03.2017 вносить зміни у тариф-

ний план «green» для абонентів не-
контрактної форми обслуговування та 
зміни в додаткові пакети «Бізнес SMS» 
для абонентів – юридичних осіб.

Із детальною інформацією про вне-
сені зміни можна ознайомитись в  міс-
цях продажу послуг ТОВ «ТриМоб» або 
на сайті www.3mob.ua. Отримати ін-
формацію можна також за телефоном 
Контакт-центру 0-800-50-11-88.

ПОВІСТКА
Підозрюваний(на) 

Романова Любов 
Владиславівна 19.09.1961

вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, 
АР Крим

42016000000003288

Дорошенко 
Тетяна Іллівна 23.06.1955

пров. Радгоспний, 5, кв. 30, 
м. Сімферополь,  АР Крим

42016000000002414

Опанасюк Олександр 
Дмитрович 06.09.1961

вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, 
АР Крим

42016000000002764

Любобратцева 
Наталія Іванівна 05.10.1954

вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, 
АР Крим

42016000000002575

Харченко  Ірина 
Олександрівна 01.04.1961  

вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, 
АР Крим

42016000000002771

Кустова Ірина 
Вікторівна 05.10.1962

вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, 
АР Крим 

42016000000002584

Бондарев Роман 
Володимирович 26.09.1975

вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, 
АР Крим

42016000000002809

Сокол Віктор 
Степанович 18.10.1961

вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, 
АР Крим

42016000000003326

Балахонов Борис 
Лук’янович 10.04.1950

вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, 
АР Крим

42016000000002725

Кунцов Володимир 
Олександрович 04.11.1951

вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, 
АР Крим

42016000000002394

Пономаренко Алла 
Вікторівна 08.04.1961

вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, 
АР Крим

42016000000003285

Єлгазіна  Лариса 
Павлівна 08.11.1956

вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, 
АР Крим

42016000000002816

Мельник Тетяна 
Олександрівна 09.12.1960

вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, 
АР Крим

42016000000002762

Рижова Ірина
Володимирівна 30.08.1954

вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, 
АР Крим

42016000000003287

Євдокимова  Віра 
Василівна 25.11.1955

вул. Бела Куна, 31, кв. 224,  
м. Сімферополь, АР Крим

42016000000002338

Язєв Сергій 
Олексійович 20.11.1962

вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, 
АР Крим

42016000000003293

Моісеєнко Тетяна 
Іллівна 06.03.1953

вул. Павленка, 2, м.Сімферополь, 
АР Крим

42016000000002415

Соколова Ірина 
Олександрівна 18.01.1949

вул. О. Невського/Річна, 29/11, 
м. Сімферополь, АР Крим

42016000000004015

Лукачов Станіслав 
Олегович 04.01.1980

вул. О. Невського/Річна, 29/11, 
м. Сімферополь, АР Крим

42015000000000655

Потопальський 
Сергій Степанович 28.02.1978

вул. О. Невського/Річна, 29/11, 
м. Сімферополь, АР Крим

42016000000004014

Латинін Юрій 
Анатолійович 13.03.1974

вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, 
АР Крим

42016000000002714

Авдєєв Максим 
Петрович 07.04.1980

вул. О. Невського/Річна, 29/11, 
м. Сімферополь, АР Крим

42016000000002715

Можелянський 
Віктор Анатолійович 10.05.1964

вул. Маршала Жукова, 35/53,
м. Сімферополь, АР Крим

42016000000002463

Бєлоусов Михайло 
Миколайович 26.11.1964

вул. Фруктова, 1-б, 
м. Сімферополь, АР Крим

42016000000002420

Берещанський Юрій 
Віталійович 27.09.1952

пров. Красноармійська, 4, кв. 26, 
м. Ялта, АР Крим

42016000000002469

Кіт Марина 
Вікторівна 11.06.1962

вул. Кірова, 109, кв.48, м. Керч, 
АР Крим

42016000000004004

Кузьміна Олена 
Миколаївна 03.10.1964

вул. Свердлова, 4, м. Керч, 
АР Крим

42016000000004007

Шевченко Ірина 
Вікторівна 07.12.1976

вул. Чкалова, 6,
смт Красногвардійське, АР Крим

42016000000004009

Дегтярьова Вікторія 
Юріївна 17.09.1973  

вул. 50 років Жовтня, 
смт Красногвардійське, АР Крим

42016000000002686

Пакула Мар’яна 
Романівна 12.07.1982

вул. 9 травня, буд. 55, кв. 19, 
м. Євпаторія

42016000000002741

відповідно до вимог ст. 290 КПК України викликаються на 27 лютого 2017 року з 09 год. 00 хв. до 
18 год 00 до прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях  управ-
ління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочиннос-
ті та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури Укра-
їни Асанова У.С. у кабінет №713 за адресою: бульвар Лесі Українки, 26-а, м. Київ (тел. 044-200-
38-98) про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового 
розслідування. 

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, подоро-

жі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю 

за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому жит-

тю;
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 юри-

дичної особи, щодо 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 непри-
буття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробіт-
ної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заро-
бітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

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

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчо-

го судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) під-
озрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнарод-
ний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи  
спеціального судового провадження.

Прокурор відділу процесуального керівництва 
у кримінальних провадженнях управлінням з питань представництва інтересів громадянина 

або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території 
півострова Крим Генеральної прокуратури України 

У. Асанов
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Суворовський районний суд м. Одеси викликає в судове 
засідання як відповідача -- Руденя Дениса Степановича, міс-
це проживання невідоме, по цивільній справі № 523/334/17 
за позовом Головного управління Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій в Одеській області до Руденя Сте-
пана Миколайовича, Руденя Дениса Степановича, третя осо-
ба — Управління праці та соціального захисту населення Су-
воровської районної адміністрації Одеської міської ради, про 
стягнення боргу за  користування комунальними послугами.

Судове засідання відбудеться 13 березня 2017 року  
о 10.00 год., за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського ко-
зацтва, 68, зал судових засідань №16.

До зазначеної дати пропонуємо відповідачу надати пись-
мові заперечення проти вимог позову та докази на їх під-
твердження. В разі неявки в судове засідання, справа буде 
розглянута за відсутності відповідача на підставі наявних до-
казів.

Суддя В. В. Бузовський

Подільський районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Бахарєва Костянтина Михайловича, 20.10.1972 
року народження (останнє відоме місце проживання: 
вул. Куйбишева, 4, м. Сімферополь, АР Крим, Україна) у 
вчиненні кримінального правопорушення передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України у судове засідання, яке відбу-
деться 01 березня 2017 року о 17 год. 00 хв.

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

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

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає Кліменко Світлану Володимирівну, яка мешкає 
за адресою: Луганська обл., м. Антрацит, вул. Петров-
ського, 16, кв. 58, Шермазанова Хачатура Георгійовича, 
який мешкає за адресою: Луганська обл., м. Антрацит, 
вул. Урицького, 10, кв. 22 як відповідачів у судове засі-
дання по цивільній справі № 2/431/57/17-ц, проваджен-
ня 2/431/254/17 р. за позовом Публічного акціонерного 
товариства «Державний ощадний банк України» до Клі-
менко С. В., Шермазанова Х. Г. про стягнення заборгова-
ності, що відбудеться 16 березня 2017 року о 13 годині 
00 хв. в приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
м. Старобільськ, вул. Миру, 38.

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

Суддя Олійник С. В.

Деснянський районний суд м. Киє-
ва викликає як відповідачку Кондрашину 
Марину Миколаївну, у зв’язку з розгля-
дом цивільної справи за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Акціонер-
ний банк «Експрес-Банк» до Кондраши-
ної М.М. про стягнення заборгованості за 
кредитним договором на 03.04.2017 року 
об 11.00 год. за адресою: м. Київ, пр-т Ма-
яковського, 5-В, каб. 36.

У разі неявки відповідачки або пред-
ставника відповідачки в судове засідання, 
без поважних на те причин, справа буде 
розглянута за їхньої відсутності на підста-
ві наявних у ній доказів.

Суддя І. В. Клочко

Старобільський районний суд Луганської області викликає Попо-
ва Ігоря Володимировича, який мешкає за адресою: Луганська обл.,  
м. Антрацит, вул. Ткаленка, 11, кв. 132, Велігоцьку Тетяну Володимирів-
ну, яка мешкає за адресою: Луганська обл., м. Антрацит, вул. Менжин-
ського, 5, кв. 10, як відповідачів у судове засідання по цивільній спра-
ві № 2/431/19/17-ц, провадження 2/431/233/17 р. за позовом Публічно-
го акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» до По-
пова І.В., Велігоцької Т. В. про стягнення заборгованості, що відбудеть-
ся 15 березня 2017 року о 14 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38. У разі неявки на вка-
зане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Олійник С. В.

Старобільський районний суд Луганської області викликає Заря Вікто-
рію Олегівну, яка мешкає за адресою: Луганська обл., м. Антрацит, вул. 
Петровського, 29, кв. 127, Бацаєву Ірину Володимирівну, яка мешкає за 
адресою: Луганська обл., м. Антрацит, вул. Кальницької, 5, кв. 56, Юртає-
ву Ольгу Миколаївну, яка мешкає за адресою: Луганська обл., м. Антрацит,  
вул. Леніна, 32, кв. 45, як відповідачів у судове засідання по цивільній справі 
№ 2/431/36/17-ц, провадження 2/431/243/17 р. за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Державний ощадний банк України» до Заря В. О., Баца-
євої І.В., Юртаєвої О.М. про стягнення заборгованості, що відбудеться 15 бе-
резня 2017 року о 13 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Старобільськ, вул. Миру, 38.

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

Суддя Олійник С. В.

Глобинський районний суд Полтавської області викликає як відповідача Лободу 
Валерія Володимировича (останнє відоме місце проживання: м. Глобине, Полтав-
ської області, вул. Мічуріна, буд. 53, кв. 2) в судове засідання по цивільній справі за 
позовом Лободи Світлани Василівни до Лободи Валерія Володимировича, за учас-
тю третьої особи: Лободи  Дарини Валеріївни про стягнення аліментів на утримання 
повнолітньої дитини, яка продовжує навчання.

Судове засідання відбудеться 06 березня 2017 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні 
Глобинського районного суду Полтавської області за адресою: м. Глобине, Полтав-
ської області, вул. Центральна, 183/23.

Явка відповідача в судове засідання є обов’язковою. В разі неявки в судове засі-
дання без поважних причин або неповідомлення про причини неявки справу буде 
розглянуто за вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове засідання.
Суддя Т. В. Левицька

Лисичанський міський суд Луганської області викликає як відпові-
дача Гомоюнова Володимира Михайловича (відоме місце реєстрації: 
94100, Луганська область, м. Брянка, вул. Ростовська, буд. 1) по спра-
ві № 415/159/17-ц, н.п. 2/415/418/17 за позовом Ліхна Дмитра Олего-
вича про стягнення заборгованості за договором позики в судове засі-
дання, що відбудеться 28 лютого 2017 року об 11.30 год. у приміщен-
ні суду за адресою: м. Лисичанськ Луганської обл., вул. Штейгерська, 
буд. 38, зал № 2.

До розгляду цивільної справи відповідачу пропонується надати су-
ду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по 
справі.

У разі неявки відповідача в судове засідання, справу буде розглянуто 
на підставі наданих суду документів, відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л. Б. Чернобривко

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Климаньова Олександра Ми-
колайовича, 11.03.1977 року народження, проживає за адресою: вул. Горького, 19, с. Бі-
лоярівка, Амвросіївський район, Донецька область, 87343, у судове засідання по цивіль-
ній справі №323/540/17 (2/323/298/17) за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний ощадний банк України» в особі філії — Донецьке обласне управління AT 
«Ощадбанк» до Климаньова Олександра Миколайовича про стягнення заборгованос-
ті за кредитом під головуванням судді Плечищевої Оксани Валентинівни, кабінет №12.

Вам необхідно з’явитись у судові засідання 9 березня 2017 року о 09.30 годині та 20 
березня 2017 року о 09.00 годині в приміщення суду за адресою: Запорізька область, 
м. Оріхів, вул. Травнева, 23.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається повідомленим про 
час та місце розгляду справи та у випадку неявки до суду справу може бути розгляну-
то за його відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рі-
шення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. В. Плечищева

Апеляційний суд Запорізької області викликає: Хаустова Сергія Миколайовича, Хаустову Оль-
гу Анатоліївну, Гераскіна Миколу Віталійовича як відповідачів у судове засідання на 11 год. 40 хв. 
9 березня 2017 року на розгляд апеляційної скарги Гераскіна Віталія Дмитровича на заочне рі-
шення Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 10 грудня 2015 року по справі за позо-
вом Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» до Хаустова Сергія Мико-
лайовича, Хаустової Ольги Анатоліївни, Гераскіна Миколи Віталійовича, Гераскіна Віталія Дми-
тровича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 
162, фойє, 2-й поверх.

Останнє відоме місце проживання: Хаустов Сергій Миколайович — 69118, м. Запоріжжя, вул. 
Гаврилова, буд. 3, кв. 114, Хаустова Ольга Анатоліївна — 69118, м. Запоріжжя, вул. Гаврило-
ва, буд. 3, кв. 114, Гераскін Микола Віталійович — 73027, м. Херсон, вул. Владимирова, буд. 4.

У випадку неявки відповідачів у судове засідання справа буде розглянута за їхньої відсутності.
З моменту публікації оголошення, Хаустов Сергій Миколайович, Хаустова Ольга Анатоліївна, 

Гераскін Микола Віталійович вважаються повідомленими про розгляд справи.
Суддя А. В. Дашковська

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси знаходиться ци-
вільна справа № 522/7853/16-ц за позовною заявою Публічного акціонерно-
го товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Мотинга Євгена Вікторо-
вича про стягнення заборгованості.

Приморський районний суд м. Одеси викликає як відповідача Мотинга Єв-
гена Вікторовича в судове засідання, яке відбудеться 02.03.2017 року на 09 
год. 45 хв. у приміщенні Приморського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33 (зал судових засідань № 208).

Приморський районний суд м. Одеси пропонує Мотинга Євгену Вікторо-
вичу подати пояснення, заперечення та усі наявні докази по справі особисто 
або через представника.

У разі неявки в судове засідання, справа може бути розглянута у вашу від-
сутність.

Суддя А. Ю. Бойчук

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси знаходиться ци-
вільна справа № 522/15137/16-ц за позовною заявою Публічного акціонер-
ного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Рубана Дмитра Андрі-
йовича про стягнення заборгованості.

Приморський районний суд м. Одеси викликає як відповідача Рубана Дми-
тра Андрійовича в судове засідання, яке відбудеться 02.03.2017 року на 09 
год. 30 хв. у приміщенні Приморського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33 (зал судових засідань № 208).

Приморський районний суд м. Одеси пропонує Рубану Дмитру Андрійо-
вичу подати пояснення, заперечення та усі наявні докази по справі особисто 
або через представника.

У разі неявки в судове засідання, справа може бути розглянута у вашу від-
сутність.

Суддя А. Ю. Бойчук

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси знаходиться ци-
вільна справа № 522/20700/16-ц за позовною заявою Публічного акціонер-
ного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Буштрук Тетяни Пав-
лівни про стягнення заборгованості.

Приморський районний суд м. Одеси викликає як відповідачку Буштрук 
Тетяну Павлівну в судове засідання, яке відбудеться 05.04.2017 року на 11 
год. 20 хв. у приміщенні Приморського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33 (зал судових засідань № 208).

Приморський районний суд м. Одеси пропонує Буштрук Тетяні Павлівні 
подати пояснення, заперечення та усі наявні докази по справі особисто або 
через представника.

У разі неявки в судове засідання, справа може бути розглянута у вашу від-
сутність.

Суддя А. Ю. Бойчук

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004,  
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 39а) розглядає цивіль-
ну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний 
ощадний банк України» до Тохтамиша Сергія Ігоровича, Тохтамиш Іри-
ни Михайлівни, Кудрявцевої Дарини Геннадіївни про стягнення забор-
гованості.

Відповідачі: Тохтамиш Сергій Ігорович, 1989 р.н., та Тохтамиш Ірина 
Михайлівна, 1968 р.н., викликаються на 3 березня 2017 року о 13.00 го-
дині до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 15, для участі 
у розгляді справи у відкритому судовому засіданні.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та 
докази. У випадку неприбуття, вони повинні повідомити суд про причи-
ни неявки, інакше справа буде розглянута у їхню відсутність.

Суддя Здоровиця О. В.

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідомляє відпові-
дачу Логінову Андрію Олександровичу, останнє відоме зареєстроване 
місце проживання: с. Шевченкове, вул. Національна (Інтернаціональна), 
2, Вітовського (Жовтневого) району Миколаївської області, про те, що 
09 березня 2017 року о 09.00 год. відбудеться розгляд цивільної справи 
за позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до Ло-
гінова Андрія Олександровича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором в сумі 19384,05 грн.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб. 2.
У разі неявки відповідача без поважних причин у судове засідання 

або неповідомлення про причини неявки, справу буде  розглянуто за 
відсутності відповідача.

Суддя А. А. Саукова

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Стратейчук Людмила Зиновіївна, 11.04.1962 року народження, уроджен-
ка м. Макіївки Донецької області, громадянка України, яка проживає за адре-
сою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 167, кв. 13, вам необ-
хідно прибути 27.02.2017 у період часу з 09.00 до 14.00 години до кабінету  
№ 509 слідчого управління прокуратури Донецької області до слідчого в осо-
бливо важливих справах Надежденка С. В., за адресою: Донецька область,  
м. Маріуполь, вул. Університетська, 6, для отримання повідомлення про пі-
дозру, проведення слідчих та процесуальних дій, ознайомлення з матеріала-
ми кримінального провадження та отримання обвинувального акта у кримі-
нальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань за № 42016050000000650 від 25.07.2016 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА
Підозрюваний(на) 

Абісов Сергій Вадимович 27.11.1967 АР Крим, м. Сімферополь, вул. Металістів, 10 12014010790000081
Аксенов Сергій Валерійович 26.11.1972 АР Крим, м. Сімферополь, вул. Героїв Сталінграда, 35, кв. 201 12014010790000081
Дойников Юрій Васильович 21.02. 1960 АР Крим, м. Севастополь, вул. Громова, 60, кв.76 12014010790000081
Зими Петро Анатолійович 18.01.1970 м. Донецьк, вул. Шапошнікова, 1, кв. 25 12014010790000081
Константинов Володимир Андрійович 19.11.1956 м. Сімферополь, вул. Безпалого, буд. 154 12014010790000081
Мельниченко Віктор Іванович 26.09.1975 АР Крим, м. Сімферополь, вул. Федотова, 27 12014010790000081
Поклонська Наталя Володимирівна 18.03.1980 АР Крим, м. Сімферополь, проспект Кірова, 66/1/7, кв. 62 12014010790000081
Темиргалієв Рустам Ільмирович 15.08.1976 АР Крим, м. Сімферополь, вул. Жидкова, 76, к. 307 12014010790000081
Чалий Олексій Михайлович 13.06.1961 м. Севастополь, вул. Бухта Козача, буд. 9, кв. 27 12014010790000081
Шахов Сергій Миколайович 20.06.1955 АР Крим, м. Сімферополь, смт Грес, пров. Марсовий, 3, кв. 65а 12014010790000081

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 278 КПК України викликаються на 27 лютого 2017 року з 09 год. 00 хв. до 18 год 00 до прокурора 
відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з питань представництва інтересів громадянина або 
держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури Укра-
їни Кокошко О.В. у кабінет №713 за адресою: бульвар Лесі Українки, 26-а, м. Київ (тел. 044-596-70-13) для вручення повідомлення 
про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, а також проведення слідчих дій за Вашою участю. 

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 неможливості тим-

часово 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, щодо якої здій-

снюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отриман-
ня 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 пла-
ти - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у випадку неприбут-
тя 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 виклик без поважної 

причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є під-
ставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управлінням
з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та

корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України     
О. Кокошко

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить додатковий біржовий аукціон  
№ 60СГ-УЕБ з продажу скрапленого газу для внутрішнього ринку

Аукціон відбудеться 28 лютого 2017 року об 11:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ (ДСТУ 4047-2001, ДСТУ 27578-87) загальним об-
сягом 3 760,000 т, ресурс лютого-березня  2017 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтава-
газвидобування»: Позиція № 1: 16 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 640 т, транспортування автотран-
спортом. Стартова ціна за 1 тонну –  16 756,70 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений для автомо-
більного транспорту марки ПБА (відповідає вимогам ДСТУ 27578-87) виробництва філії Управління з пе-
реробки газу та газового конденсату (ТЦСК Базилівщина): Позиція № 2: 35 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.
обсяг – 1400 т, транспортування залізницею/автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  16 729,86 грн. 
в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ 
(відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конден-
сату (Яблунівське ВПГ): Позиція № 3: 30 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 1200 т, транспортування за-
лізницею/автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  16 853,79 грн. в т.ч. ПДВ Газ скраплений БТ (від-
повідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденса-
ту (ШВПГКН): Позиція № 4: 13 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 520 т, транспортування автотранспор-
том. Стартова ціна за 1 тонну –  16 663,10 грн. в т.ч. ПДВ. Термін відвантаження – 01.03.2017 р.- 21.03.2017 
р.  За результатами аукціону переможці і продавець укладають двосторонні договори купівлі-продажу. По-
стачання  скрапленого газу  здійснюється у лютому-березні 2017 року на умовах EXW франко-завод. По-
купець самостійно забезпечує та оплачує послуги по наливу та  транспортуванню скрапленого газу. Покуп-
ці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 % вартості заявленого обсягу закупівлі 
на один з рахунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком копію пла-
тіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску; 3) документ, що посвідчує уповноважену 
особу покупця та його повноваження. Прийом документів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 
44 А, оф. 8 та закінчується 27.02.2017 року о 18.00 год. Рахунки біржі: 1) № 26006500211904 в ПАТ «Кре-
ді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум Банк», МФО 
380689, код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні покупці повинні укласти з біржею договори про надан-
ня послуг та надати відповідні документи, згідно Регламенту організації та проведення біржових аукціонів з 
продажу скрапленого газу на внутрішнього ринку. Додаткову інформацію можна отримати за місцезнахо-
дженням ТБ «Українська енергетична біржа»: м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8, тел. +38 (044) 234-79-90, 
591-11-77, е-mail: auction@ueex.com.ua, та на сайті www.ueex.com.ua. Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 
год., крім святкових та вихідних днів.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються втраченими 
наступні бланки:

обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності влас-
ників наземних транспортних засобів: серія АІ: 9988631, 9946394, 
9943568, 7798946-7798949; серія AЕ: 9706323, 7827183, 7830633, 
9095259, 9095464, 7827185-7827187, 7827289-7827290, 8958849-
8958852; серія AК: 4683138, 4682375, 928413, 60436, 1602715, 
457745, 4681170, 2340709, 4686117, 4675004, 4682294, 4697236, 
462505; Зелена Картка Білорусь, Молдова та Росія: 11793049, 
11492702, 11791551-11791555, 11775656-11775657; Зелена Карт-
ка Європа та Росія: 11766945, 11761987, 11770580, 11770588; Зеле-
на Картка Вся система, Азербайджан: 12342111, 12345451, 12033250, 
12034275, 12034274; Зелена Картка Білорусь, Молдова, Росія та 
Азербайджан: 12357452, 12060544, 12361826, 12045745, 12054767; 
добровільне страхування відповідальності за оплату наданих по-
слуг під час поїздки за кордон: 2331242, 2349627, 2494979, 2349573, 
2385423, 2385954, 2386530, 2386540, 2412080, 2412092, 2412103, 
2413486, 2413424, 2331343, 2314237, 2314251, 2412434, 2429183, 
2429205, 2495189, 2428121, 2331040, 2361184, 2316069, 2328581, 
2390521, 2299852, 2332690, 2255596, 2330106, 2330110, 2330120, 
2329816, 2329828, 2387326, 2387331, 2387342, 2326821, 2326824, 
2386724, 2386734, 2386737, 2401946, 2306688, 2337907, 2397474, 
2358181, 2397463, 2309556, 2338003, 2338301, 2358308, 2397258, 
2249838, 2264858, 2331901, 2308682, 2346072, 2359892, 2351634, 
2376101, 2376109, 2376123, 2376125, 2376127, 2376129, 2289285, 
2307952, 2307758, 2319445, 2327542, 2245519, 2342358, 2318689, 
2318744, 2331679-2331680, 2349177-2349180, 2385916-2385917, 
2385932-2385933, 2328484-2328487, 2387020-2387021, 2387029-
2387030, 2386728-2386730, 2396319-2396320, 2397454-2397457, 
2397722-2397723, 2098898-2098900, 2056769-2056772, 2252079-
2252080, 2325535, 2325804, 2342804, 2342806, 2342813, 2342816, 
2360591, 2360595, 2360608, 2375676, 2402462, 2402470, 2402475, 
2479068, 2479070, 2496404, 2496411, 2496422, 2496494, 2375416, 
2375423, 2375425, 2375430, 2431074, 2360598-2360602, 2375678-
2375680, 2402478-2402479, 2496416-2496417.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Сі-
люк Олену Вікторівну, як відповідачку по цивільній 
справі № 2/756/771/17 за позовом Акціонерного то-
вариства «Банк «Фінанси та Кредит» філії «Цен-
тральне РУ» AT «Банк «Фінанси та Кредит» до Сілюк 
Олени Вікторівни про звернення стягнення на пред-
мет іпотеки на 19 квітня 2017 року о 09 годині 30 хви-
лин.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 18, 
суддя К. А. Васалатій.

Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бе-
ре участь у справі, передбачені ст.ст. 169, 170 ЦПК 
України, ст. 185-3 КпАП України.

Втрачене свідоцтво про право власності 

на нежилі приміщення загальною площею 3568,60 

кв.м за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 

буд. 29б (ЛІТЕРА А), видане Головним управлінням 

комунальної власності м. Києва виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 23.09.2004 р. 

на ім’я Приватного підприємства «ВІСАК» 

(код 32247640), вважати недійсним.

Постійно діючий третейський суд при Юридичній корпо-
рації «Принцип» (адреса: 04212, м. Київ, вул. М.Тимошенка, 
21, корпус 3, оф. 7) повідомляє та викликає Товариство з 
обмеженою відповідальністю «ХАМЕЛЕОН ТРЕЙД» (іден-
тифікаційний код 38612830) у судове засідання, яке відбу-
деться 10 березня 2017 року об 11.00 год., як відповідача по 
справі № СЗ-01-01/2017 за позовом Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «НАПАТУМ ТРЕЙД» (ідентифікаційний 
код 37962418) до Товариства з обмеженою відповідальністю 
«ХАМЕЛЕОН ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 38612830) про 
стягнення заборгованості.

У разі неявки, справу буде розглянуто без вашої участі.
Третейський суддя Ісаєва В. Б.

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє 
Хурцідзе Давіда Арчіловича, що 2 березня 2017 року 
о 09 год. 30 хв. за адресою: 03113, м. Київ, вул. Пол-
ковника Шутова, 1, каб. 11, відбудеться судове за-
сідання в цивільній справі за позовом Міценко Ган-
ни Сергіївни до Хурцідзе Давіда Арчіловича як відпо-
відача про визнання особи такою, що втратила пра-
во користування приміщенням та зняття з реєстрації 
місця проживання.

При цьому повідомляємо, що у разі вашої неявки в 
судове засідання без поважних причин або неповідо-
млення про причини своєї неявки, суд вирішує спра-
ву на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Л. А. Шереметьєва

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Уткіна Віктора Юрійовича для 
участі в цивільній справі за позовом ПАТ «Альфа-
Банк» про стягнення боргу, яке відбудеться 14 бе-
резня 2017 року об 11.40 годині в приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. 
Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сто-
рін, вони вважаються повідомленими про час та міс-
це слухання справи.

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

Суддя В. А. Карягіна

Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-
кає Олара Віорела Сергійовича, останнє відоме міс-
це проживання: м. Чернівці, вулиця Героїв Майдану, 
172/27, як відповідача в судове засідання по цивіль-
ній справі за позовом ПАТ «УкрСиббанк» до Олара 
Віорела Сергійовича про стягнення суми заборгова-
ності за кредитним договором на 10.00 годину 6 бе-
резня 2017 року за адресою: м. Чернівці, вулиця Ка-
федральна, 4, кабінет № 19.

У разі неявки в судове засідання справу буде роз-
глянуто у вашу відсутність.

Суддя Смотрицький В. Г.

Світловодський міськрайонний суд Кіровоград-
ської області повідомляє, що 9 березня 2017 р. о 
08.30 год. у приміщенні суду за адресою: вул. При-
морська, 48, м. Світловодськ Кіровоградської обл. 
(суддя Волошина Н. Л.) відбудеться судове засідання 
по справі № 401/9/17, 2/401/344/17 за позовом ПАТ 
«УкрСиббанк» до Могильного Едуарда Леонідовича, 
Гергель Людмили Миколаївни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

У судове засідання викликається відповідач Мо-
гильний Едуард Леонідович.

Хотинський районний суд Чернівецької області ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться 15 берез-
ня 2017 року о 09.30 годині в приміщенні суду за адре-
сою: м. Хотин, вул. Незалежності, 25 А Чернівецької об-
ласті, Фостій Наталію Анатоліївну, 18.04.1987 року наро-
дження (останнє відоме місце проживання за адресою: 
вул. Сєдова, 2/6, м. Хотин Чернівецької області), як від-
повідачку по цивільній справі № 724/47/17, проваджен-
ня №2/724/240/17 за позовом Публічного акціонерного 
товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Фостій 
Наталії Анатоліївни про стягнення заборгованості.

В разі неявки відповідачки в судове засідання справа 
буде розглядатись в її відсутність.

Суддя Л. Л. Гураль

Дубровицьким районним судом Рівненської об-
ласті 13 грудня 2016 року без відповідача розгляну-
то цивільну справу № 560/874/16-ц за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства комерційного бан-
ку «Приватбанк» до Легкого Миколи Олеговича про 
стягнення заборгованості.

Даним рішенням позов Публічного акціонерно-
го товариства комерційного банку «Приватбанк» за-
доволено. З повним текстом рішення відповідач мо-
же ознайомитися, звернувшись до канцелярії Дубро-
вицького районного суду за адресою: м. Дубровиця, 
вул. Миру, 2а Рівненської області.

Суддя Оборонова І. В.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в 
судове засідання як обвинуваченого Кравченка Ми-
колу Івановича, 17.05.1970 року народження, уро-
дженця: с. Юрпіль Маньківського району Черкась-
кої області, українця, громадянина України, зареє-
строваного та проживаючого за адресою: Черкаська 
область, Маньківський район, с. Юрпіль, вул. Друж-
би, 19.

Судове засідання відбудеться 3 березня 2017 ро-
ку об 11 год. 45 хв. у приміщенні суду за адресою:  
м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 229.

Суддя А. А. Чечот

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ, 
Вознесенський узвіз, 10Б, каб. 38) викликає Мацієн-
ко Тетяну Василівну та Шторгіну Олену Анатоліївну 
на 12 год. 00 хв. 19 травня 2017 року як відповідачів 
у цивільній справі № 760/2963/16-ц, 2-1997/17 за по-
зовом Януш Карпінскі до Мацієнко Тетяни Василів-
ни, Шторгіної Олени Анатоліївни, Державної служби 
інтелектуальної власності України, третя особа: фір-
ма «Колібра Карпінскі Януш» про визнання недій-
сним свідоцтва України на знак для товарів та послуг  
№ 36428, зобов’язання вчинити дії.

У разі неявки, справу буде розглянуто за відсут-
ності відповідачів.

Суддя В. В. Українець

Нетішинський міський суд Хмельницької облас-
ті (адреса: м. Нетішин, просп. Незалежності, 12) ви-
кликає в судове засідання, що відбудеться 22 берез-
ня 2017 року о 10.30 год. Якульського Олега Анто-
новича, останнє відоме місце проживання: м. Неті-
шин, вул. Незалежності, буд. 10, кв. 320 Хмельниць-
кої області, як відповідача у справі за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства комерційний банк 
«ПриватБанк» до Якульського Олега Антоновича про 
стягнення заборгованості (головуюча у справі суддя  
Сопронюк О. В.).

У випадку неявки відповідача, справа буде розгля-
нута на підставі наявних у ній доказів.

Енергодарський міський суд Запорізької області ви-
кликає Марджанідзе Омара Лєвановича, останнє відо-
ме місце проживання: вул. Центральна, буд. 4, кв. 17,  
м. Енергодар Запорізької області, як відповідача у справі 
№ 316/88/17 (провадження № 2/316/334/17) за позовною 
заявою Марджанідзе Яни Юріївни до Марджанідзе Ома-
ра Лєвановича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 16.03.2017 року о 08.00 
годині за адресою: пр-т Будівельників, буд. 17, м. Енер-
годар, Запорізька область.

У разі неявки відповідача розгляд справи буде прово-
дитися у його відсутність на підставі наявних у ній дока-
зів відповідно до ст. 224 ЦПК України.

Суддя Н. О. Вільямовська

Нетішинський міський суд Хмельницької області 
(адреса: м. Нетішин, просп. Незалежності, 12) викли-
кає в судове засідання, що відбудеться 22 березня 
2017 року об 11.00 год. Григорова Віталія Олексан-
дровича, останнє відоме місце проживання: м. Неті-
шин, вул. Незалежності, буд. 27, кв. 41 Хмельниць-
кої області, як відповідача у справі за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства комерційний банк 
«ПриватБанк» до Григорова Віталія Олександровича  
про стягнення заборгованості (головуюча у справі 
суддя Сопронюк О. В.).

У випадку неявки відповідача, справа буде розгля-
нута на підставі наявних у ній доказів.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Врона А. О.) викликає в судове за-
сідання відповідача Антипова Ігоря Вячеславовича у 
справі за позовом Публічного акціонерного товариства  
«Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Єрмолая 
Жукова, буд. 56, м. Донецьк, Дніпропетровська область.

Судове засідання призначене на 13.03.2017 року о 
09.10 годині за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 
135, каб. 309.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа, 
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута 
за його відсутністю.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаїв-
ської області (за адресою: Миколаївська область,  
м. Вознесенськ, вулиця Кібрика, 11, каб. 18) викли-
кає Мельниченко Олену Олександрівну як  відпові-
дача в судове засідання, яке відбудеться  02.03.2017 
року о 08-00 годині за позовом Товариства з обме-
женою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» 
до Мельниченко Олени Олександрівни про стягнен-
ня заборгованості за кредитними договором.

Суддя Висоцька  Г. А.

Городенківський районний суд Івано-Франківської облас-
ті повідомляє Цалин Юрія Миколайовича, 03.05.1964 року на-
родження, місце реєстрації м. Городенка, вул. І. Богуна, 1/10, 
Івано-Франківська область, що він як відповідач, викликається 
в судове засідання 06.03.2017 року на 13 год. 30 хв., по спра-
ві № 342/41/17-ц, за позовом Цалин Галини Миколаївни до Ца-
лин Юрія Миколайовича про втрату права користування житло-
вим приміщенням квартири.

З опублікуванням оголошення про виклик Цалин Ю. М. вва-
жатиметься належним чином повідомленим про час і місце про-
ведення розгляду справи. Явка до суду обов’язкова. В разі неяв-
ки, справу буде розглянуто за його відсутності.

Адреса суду: м. Городенка, вул. Героїв Євромайдану, 7 Івано-
Франківська область.

Суддя Федів Л. М.

Кам’янка-Бузький районний суд Львівської області ви-
кликає Грудецького Миколу Володимировича, як відповіда-
ча у справі за позовом Грудецької Юлії Вікторівни до Гру-
децького Миколи Володимировича, третя особа: орган опіки 
та піклування в особі виконавчого комітету Кам’янка-Бузької 
районної державної адміністрації про визначення місця про-
живання малолітніх дітей, №446/518/16-ц.

Судове засідання призначено на 12.30 год. 24.03.2017 р. 
за адресою: вул. Незалежності, 29 м. Кам’янка-Бузька Львів-
ської області (третій поверх). У разі повторної неявки в су-
дове засідання відповідача, повідомленого належним чином, 
суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи доказів 
(постановляє заочне рішення).

Суддя Бакай І. А.

Печерський районний суд м. Києва викликає в судове засідання відповідача 
Бровко Олену Юріївну по цивільній справі №757/53736/16-ц за позовом Бровко 
Сергія Володимировича до Бровко Олени Юріївни, третя особа: Служба у спра-
вах дітей та сім’ї Київської міської державної адміністрації про визначення спосо-
бу участі батька у вихованні та спілкуванні з дитиною, яке відкладено на 16 бере-
ти 2017 року на 11-15 год. і відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42а, 
каб.14, суддя Остапчук Т. В.

Пропонуємо подати всі раніше неподані докази.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без поважних причин або  

неповідомлення суд про причини неявки, справу буде розглянуто у Вашу відсут-
ність на підставі наявних у ній доказів.

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

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Свистунову Неллю Микола-
ївну, 09.01.1961 року народження, проживає за адресою: вул. Ломакіна,101, м. Амвро-
сіївка, Донецька область, 87300, у судове засідання по цивільній справі №323/235/17 
(2/323/224/17) за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний 
банк України» в особі філії — Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Свис-
тунової Неллі Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитом, під головуванням 
судді Плечищевої Оксани Валентинівни, кабінет №12.

Вам необхідно з’явитись у судові засідання 09 березня 2017 року о 08.30 годині та 
20 березня 2017 року о 08.30 годині у приміщення суду за адресою: Запорізька область, 
м. Оріхів, вул. Травнева, 23.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про 
час та місце розгляду справи та у випадку неявки до суду справу може бути розгляну-
то за його відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рі-
шення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. В. Плечищева

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області (87500, 
м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться цивільна справа за позовом Костушевич 
Людмили Петрівни до Перекотій Андрія Анатолійовича, Калашнік Аліни Олегівни, третя 
особа — Служба у справах дітей Жовтневої районної адміністрації Маріупольської місь-
кої ради, про усунення перешкод у користуванні житлом.

Відповідачі: Перекотій Андрій Анатолійович, що проживає за адресою: Донецька об-
ласть, пр. Металургів, 98, кв. 89; Калашнік Аліна Олегівна, що проживає за адресою:  
Донецька область, б-р Шевченка, 323, кв. 18, викликаються для участі у розгляді спра-
ви, яка відбудеться 06 березня 2017 року об 11.00 годині у приміщенні суду за адресою: 
м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази, якими 
вони обґрунтовуються. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутності. 

Суддя Васильченко О. Г. 

Сєвєродонецький районний суд Луганської області викликає як від-
повідачів: Лук’янова Євгена Олександровича (останнє відоме місце 
реєстрації: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 
71в/14), Савицьку Вікторію Еріківну (останнє відоме місце реєстрації: 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 71в/14) по ци-
вільній справі №428/9125/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Укрсоцбанк» м. Київ до Лук’янова Євгена Олександровича, 
Савицької Вікторії Еріківни про стягнення заборгованості за кредитним 
договором, стягнення судового збору, яке відбудеться 21 березня 2017 
року о 16.00 год. у приміщенні суду за адресою: Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане 
судове засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на підста-
ві ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Бучацький районний суд Тернопільської області викликає в судове 
засідання як відповідача Богуцького Віктора Романовича, місце перебу-
вання якого невідоме, останнє місце проживання: м. Бучач, вул. Міцке-
вича, 29, кв.1, Тернопільської області по справі за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Альфа Банк» до Богуцького Віктора Романо-
вича про стягнення боргу.

Розгляд справи призначено на 09 год. 00 хв. 07 березня 2017 року в 
приміщенні Бучацького районного суду Тернопільської області за адре-
сою: м. Бучач, вул. Міцкевича, 11. Явка до суду є обов’язковою. Відпо-
відачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У 
разі неявки відповідач повинен повідомити суд про причини.

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

Суддя Р. О. Содомора 

Куйбишевський районний суд Запорізької області (71001, Запорізь-
ка область, смт Більмак, вул. Центральна, 26а) розглядатиме цивільну 
справу за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі фі-
лії — Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до фізичної осо-
би про стягнення заборгованості за кредитними договорами. Відпові-
дач по справі №319/74/17 Булиндін Юрій Геннадійович, остання відома 
адреса проживання: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Шаумяна, буд.19, в 
судове засідання, яке призначене на 09 год. 00 хв. 01 березня 2017 ро-
ку. Відповідачам пропонується надати свої заперечення проти позову та 
докази на їх підтвердження. У випадку неявки відповідачів в судове за-
сідання та неповідомлення суду про поважну причину неявки позов бу-
де розглянутий за їх відсутності за наявними у справі доказами. 

Суддя Ходько В. М.

Старобільський районний суд Луганської області викликає Подкуйко Воло-
димира Михайловича, який мешкає за адресою: Луганська обл., м. Антрацит,  
смт В. Нагольчик, вул. Кірова, 1, Васильченка Сергія Вікторовича, який мешкає за 
адресою: Луганська обл., Антрацитівський р-н, с. Червона Поляна, вул. Партизан-
ська, 134, Тактарова Руслана Рашидовича, який мешкає за адресою: Луганська 
обл., м. Антрацит, вул. Нагольчанська, 37, як відповідача у судове засідання по ци-
вільній справі № 2/431/27/17-ц, провадження 2/431/239/17 р. за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» до Подкуйко 
В. М., Тактарова P. P., Васильченка С. В. про стягнення заборгованості, що відбу-
деться 16 березня 2017 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38.

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

Суддя Олійник С. В.

Ріпкинський районний суд Чернігівської області викликає як відпові-
дача Москаленка Олександра Вікторовича, 23.10.1980 року народження 
(останнє відоме зареєстроване місце проживання: смт Ріпки, вул. Попу-
дренка, буд, 19, Ріпкинського району Чернігівської області), для учас-
ті в судовому засіданні у цивільній справі № 743/1433/16-ц за позовом 
Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» 
до Москаленка Олександра Вікторовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 10 березня 2017 року о 15 год. 00 хв. у 
приміщенні Ріпкинського районного суду Чернігівської області, що зна-
ходиться за адресою: смт Ріпки Ріпкинського району Чернігівської об-
ласті, вул. Святомиколаївська, 94. У разі неявки відповідача в судове за-
сідання справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. В. Павленко

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає як відповідача 
Іванченко Ірину Володимирівну, 1962 року народження, зареєстрована адреса 
місця проживання: Донецька область, м. Сніжне, вул. Тюленіна, буд. 82 в судове 
засідання, яке призначене на 15 год. 00 хв. 01 березня 2017 року, для розгляду ци-
вільної справи № 319/1545/16-ц за позовом ПАТ «Державний ощадний банк Укра-
їни» до Іванченко І. В. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке 
відбудеться за адресою: 71001, Запорізька область, смт Більмак, вул. Центральна, 
26А. Копію позову та даних матеріалів можна отримати в суді за вищевказаною 
адресою або через «Електронний суд» e-court.mail.gov.ua.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення проти позову та докази на їх 
підтвердження. У випадку неявки відповідача в судове засідання та неповідомлен-
ня суду про поважну причину неявки позов буде розглянутий за її відсутності за 
наявними у справі доказами.

Суддя Р. С. Солодовніков
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оголошення
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Бондар Олек-
сандра Вікторовича як відповідача в судове засідан-
ня по цивільній справі № 426/16193/16-ц за позовом 
ТОВ «Кредитні ініціативи» до Бондар Олександра Ві-
кторовича про стягнення заборгованості, що відбу-
деться 06 березня 2017 року о 09.00 год.

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

Суддя Л.М. Осіпенко

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Чернявсько-
го Дмитра Володимировича як відповідача в судове 
засідання по цивільній справі № 426/10527/16-ц за 
позовом ТОВ «Альфа-Банк» до Чернявського Дми-
тра Володимировича про стягнення заборгованос-
ті, що відбудеться 09 березня 2017 року о 09.00 год.

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

Суддя Л.М. Осіпенко

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Слєпченка 
Сергія Олександровича як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/17302/16-ц за позо-
вом ТОВ «Кредитні ініціативи» до Слєпченка Сергія 
Олександровича про стягнення заборгованості, що 
відбудеться 13 березня 2017 року об 11.00 год.

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

Суддя Л.М. Осіпенко

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Федорінен-
ка Миколу Васильовича як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/10541/16-ц за позо-
вом ТОВ «Альфа-Банк» до Федоріненка Миколи Ва-
сильовича про стягнення заборгованості, що відбу-
деться 13 березня 2017 року о 10.30 год.

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

Суддя Л.М. Осіпенко

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Дзюбу 
Сергія Федоровича, Дзюбу Ірину Вікторівну як від-
повідачів в судове засідання по цивільній справі  
№ 426/10532/16-ц за позовом ТОВ «Альфа-Банк» до 
Дзюби Сергія Федоровича, Дзюби Ірини Вікторівни 
про стягнення заборгованості, що відбудеться 13 бе-
резня 2017 року о 09.00 год.

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

Суддя Л.М. Осіпенко

Куйбишевський районний суд Запорізької області 
викликає як відповідача Вільбоя Артема Олександро-
вича, 18.08.1978 р.н., в судове засідання, яке призна-
чене на 15.00 годину 10.03.2017 року, для розгляду 
цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» 
до Вільбоя Артема Олександровича про стягнення 
заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться за адресою: вул. Центральна, 26а, смт Біль-
мак, Запорізької області.

Суддя Мальований В.О.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Янковсько-
го Едуарда Едуардовича як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі № 426/10582/16-ц за по-
зовом ПАТ «Альфа-Банк» до Янковського Едуарда 
Едуардовича про стягнення заборгованості, що від-
будеться 03 березня 2017 року о 16.00 год.

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

Суддя Л.М. Осіпенко

Куйбишевський районний суд Запорізької облас-
ті викликає як відповідача Левченко Оксану Юріїв-
ну, 24.02.1983 р.н., в судове засідання, яке призна-
чене на 15.30 годину 10.03.2017 року, для розгляду 
цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» 
до Левченко Оксани Юріївни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, яке відбудеться 
за адресою: вул. Центральна, 26а, смт Більмак, За-
порізької області.

Суддя Мальований В.О.

Відповідно до ст. ст. 74-76 ЦПК України, Примор-
ський районний суд м. Одеси (суддя Ільченко Н.А.) 
викликає у судове засідання як відповідача Тофель 
Миколу Миколайовича по справі № 522/10645/16-ц 
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Тофель Мико-
ли Миколайовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 06.03.2017 року об 
11.00 год. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, 
каб. 224.

У випадку неявки у судове засідання зазначеної 
особи, справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Н.А. Ільченко

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як 
відповідача Пузанкова Юрія Борисовича, місце реє-
страції: м. Київ, вул. Волзька, 60, у судове засідання, 
що призначено на 10 березня 2017 року на 10 годину 
00 хвилин у цивільній справі № 752/11111/16-ц, про-
вадження по справі № 2/752/969/17 за позовом Мак-
симчука Едуарда Васильовича до Пузанкова Юрія 
Борисовича про відшкодування шкоди.

Адреса суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14-а, кабі-
нет №26.

Суддя О.В. Мирошниченко

Якуба Ольга Олександрівна викликається в судо-
ве засідання до Пологівського районного суду За-
порізької області як відповідачка по цивільній спра-
ві № 324/1478/16-ц за позовом ПАТ «Акцент-Банк» 
до Якуба Ольги Олександрівни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, яке відбудеться 
10.03.2017 року о 13 год. 30 хв. в приміщенні суду 
за адресою: вул. Єдності, 28, м. Пологи, Запорізької 
області.

Суддя Іванченко М.В.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що 31 січ-
ня 2017 року по цивільній справі № 426/15668/16-ц 
за позовною заявою Скубенко Тетяни Йосипівни до 
Скубенка Анатолія Анатолійовича про надання до-
зволу на виїзд дитини на тимчасово окуповану те-
риторію України, через лінію зіткнення в межах Лу-
ганської та Донецької областей України, багаторазові 
тимчасові виїзди за межі території України без згоди 
батька та виготовлення проїзних документів дитини 
було винесене заочне рішення про задоволення по-
зовних вимог позивача.

Суддя Л.М. Осіпенко

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Атлант Транс Трейд» як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі № 426/17262/16-ц за позовною 
заявою Біловолова Сергія Вікторовича до Товариства з об-
меженою відповідальністю «Атлант Транс Трейд» про ви-
знання договору фінансового лізингу недійсним та стягнен-
ня сплачених грошових коштів, що відбудеться 07 березня 
2017 року о 10.30 год.

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

Суддя Л.М. Осіпенко

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається цивільна справа за позовом ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» до Зайцева Руслана Вікторовича 
про стягнення заборгованості.

Відповідач Зайцев Руслан Вікторович викликаєть-
ся до каб. № 18 суду на 27 лютого 2017 року на 08 го-
дину 30 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У разі неявки відповіда-
ча, справа буде розглянута у його відсутності за на-
явними доказами.

Суддя Бікезіна О.В.

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької 
області повідомляє відповідача Комара Ігоря Вікто-
ровича, 09.06.1980 р.н., зареєстрованого за адресою: 
м. Хмельницький, вул. Жукова, буд. 86, про те, що 
судовий розгляд цивільної справи за позовною зая-
вою Яцик Ліни Петрівни до Мусіюка Володимира Ми-
колайовича, Комара Ігоря Вікторовича про стягнен-
ня заборгованості відбудеться 06 березня 2017 ро-
ку о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Хмельницький, вул. 
Кам’янецька, 117, каб. 10, 1-й пов.

У разі неявки відповідача, справа буде розгляну-
та за його відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя В.О. Мороз

Горностаївський районний суд Херсонської об-
ласті викликає Ставицького Олега Костянтиновича 
в судове засідання, яке відбудеться 27 лютого 2017 
року о 09.00 годині для розгляду цивільної справи  
№ 655/858/16-ц за позовом Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Кредитні ініціативи» до Ставиць-
кого Олега Костянтиновича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором. Адреса суду: Хер-
сонська область, смт Горностаївка, вул. Торгова, 10. 
Явка відповідача обов’язкова. У разі неявки відпові-
дача в судове засідання, справа буде розглянута за 
його відсутності, на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Посунько Г.А.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської об-
ласті (суддя Врона А.О.) викликає в судове засідання як від-
повідача Цибуленка Володимира Володимировича у справі за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» 
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Панкратової, 
буд. 155, м. Донецьк, Дніпропетровська область.

Судове засідання призначене на 13.03.2017 року о 09.00 
годині за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 
309.

У разі неявки відповідача у судове засідання справа, згідно 
з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за його від-
сутністю.

Суддя А.О. Врона

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає цивільну справу №233/5258/16-ц за позо-
вом ПАТ «Альфа-Банк» до Рябова М.В. про стягнення забор-
гованості. Відповідач у справі Рябов Михайло Володимиро-
вич, останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. 
Макіївка, кв-л Шахтарський, буд.10, кв.84, викликається до 
суду на 08 год. 00 хв. 02 березня 2017 року (корп. №2, каб. 
№21), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу Рябову М.В. пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У разі неприбуття відповідач 
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута за його відсутності. 

Суддя О.В.Каліуш

Дарницький районний суд м. Києва викликає від-
повідача Поліщук Оксану Михайлівну, 09.08.1968 ро-
ку народження, в судове засідання на 21.03.2017 р. о 
16 год. 30 хв. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, 
зал судових засідань №213, для участі у цивільній 
справі за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Родовід Банк» до Герц О.М., Поліщук О.М. про 
стягнення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідача до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням та справу 
буде розглянуто по суті за наявними в справі мате-
ріалами.

Суддя Парамонов М. Л.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) 
розглядає цивільну справу № 233/6206/16-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-
Банк» до Марченка Віталія Миколайовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Марченко Віталій Миколайович, 
14.11.1973 р.н., останнє відоме місце реєстрації (проживання) 
якого: м. Макіївка Донецької області, с. Калініна, вул. Філатова, 
10, кв.1, викликається до суду на 01 березня 2017 року о 08-10 
годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О.С.Малінов

Дарницький районний суд м. Києва викликає відповідача 
Александрович Олександра Олександровича, 05 листопада 
1986 року народження, останнє відоме місце проживання: 
м. Київ, вул. Вишняківська,7-А, кв. 226, на 06.04.2017 р. о 
16 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, зал 
засідань № 213, для участі у цивільній справі за позовом 
ПАТ СК «Українська страхова група» до Александрович О.О. 
про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-
транспортної пригоди в порядку регресу.

У разі неявки відповідача до суду дане оголошення вва-
жається належним повідомленням та справу буде розгля-
нуто по суті за наявними в справі матеріалами.

Суддя Парамонов М. Л.

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Немченка Володимира Олек-
сандровича для участі в цивільній справі за позовом 
ПАТ «Альфа-Банк» про стягнення боргу, яке відбу-
деться 14 березня 2017 року об 11:20 годині, у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сто-
рін вони вважаються повідомленими про час та міс-
це слухання справи.

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

Суддя В. А. Карягіна

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Кузьміна Миколу Олександро-
вича для участі в цивільній справі за позовом ПАТ 
«Альфа-Банк» про стягнення боргу, яке відбудеться 
14 березня 2017 року об 11:00 годині, у приміщенні 
суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30.

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

Суддя В. А. Карягіна

Рівненський міський суд відповідно до ч.9 ст.74 Цивіль-
ного процесуального кодексу України, викликає Пономарьо-
ва Андрія Миколайовича, який зареєстрований за адресою: 
вул. Петровського, 86а, кв. 21, м. Антрацит, Луганська об-
ласть, 94601,  як відповідача в судове засідання (м. Рівне, 
вул. Шкільна, 1), яке відбудеться 22 березня 2017 року о 09 
год. 30 хв. по справі за позовом Пономарьової Олени Олек-
сандрівни до Пономарьова Андрія Миколайовича про розі-
рвання шлюбу.

16 лютого 2017 року відповідач в судове засідання не 
з’явився.

У разі його повторної неявки 22 березня 2017 року о 09 
год. 30 хв. розгляд справи буде проводитись без його участі, 
на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О. Я. Тимощук

Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-
кає Стецюк Ольгу Іванівну, останнє відоме місце про-
живання в м. Чернівці, провулок Вижницький, 2/7, як 
відповідача в судове засідання по цивільній справі 
за позовом Тігіняна Ігоря Івановича до Стецюк Оль-
ги Іванівни про визнання особи такою, що втратила 
право користування жилим приміщенням на 09-30 
годину 03 березня 2017 року за адресою: м. Чернів-
ці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет № 13.

У разі Вашої неявки в судове засідання справу бу-
де розглянуто у Вашу відсутність.

Суддя П. І. Мамчин

Ізюмський міськрайонний суд Харківської області ви-
кликає відповідача Булгакова Анатолія Стефановича, який 
мешкає за адресою: Харківська область, м. Ізюм, вул. 5 Лю-
того, буд. 69 по справі № 623/3288/16-ц 2/623/1479/2016 
року за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Акцент-Банк» до Булгакова Анатолія Стефановича про 
стягнення заборгованості в судове засідання, яке відбу-
деться 02 березня 2017 року о 08 годині 30 хвилин.

Явка відповідача Булгакова Анатолія Стефановича  
обов’язкова.

У разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсут-
ності відповідно до ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

Адреса суду: 64309, Харківська область, м. Ізюм, вул. 
Соборна, 52.

Суддя Т. Д. Бєссонова

Печерський районний суд м. Києва викликає Чер-
нову Тамару Федорівну, Чижову Ольгу Василівну як 
відповідачів в судове засідання по цивільній справі 
№757/35340/16-ц за позовом Варецького Юрія Анатолі-
йовича до Чернової Тамари Федорівни, Яворського Дми-
тра Володимировича, Комаренко Марії Степанівни, Чи-
жової Ольги Василівни, третя особа: ВДВС Печерського 
РУЮ у м. Києві про визнання недійсним акта про про-
ведення прилюдних торгів, свідоцтва про право влас-
ності майна, договорів купівлі-продажу квартири та ви-
требування майна із чужого володіння, яке призначено 
06.03.2017 року на 15-00 год. та відбудеться за адресою: 
м. Київ, вул. Хрещатик, 42-а, каб. 24.

Суддя В. В. Підпалий

Бердянським міськрайонним судом Запорізької 
області (суддя Прінь І.П., за адресою: м. Бердянськ, 
вул. Консульська, 64, каб. № 302) 16 березня 2017 
року об 11 годині 00 хвилин буде розглядатися ци-
вільна справа за позовом Публічного акціонерного 
товариства комерційний банк «Приватбанк» до Ган-
зулі Лінди Миколаївни про стягнення заборгованості 
за договором кредиту.

В судове засідання викликається відповідач Ган-
зуля Л.М. У разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута за наявними у справі матеріалами.

Долинський районний суд Івано-Франківської області пові-
домляє, що 01 березня 2017 року о 14:30 в приміщенні суду за 
адресою: м. Долина, вул. Обліски, 115, Івано-Франківської об-
ласті відбудеться розгляд цивільної справи № 343/141/17 за по-
зовною заявою Осташ Любові Анатоліївни до ПАТ УСК «Гарант 
Лайф» про стягнення коштів за договором страхування життя.

У судове засідання викликають відповідача, останнє відоме 
місце реєстрації: вул. Назарівська, 17/1, м. Київ.

Явка в судове засідання представника відповідача 
обов’язкова.

Про причини неявки він зобов’язаний повідомити суд. У разі 
неявки представника відповідача в судове засідання без поваж-
них причин, справу буде розглянуто за наявними в справі дока-
зами без його участі.

Суддя Андрусів І. М.

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає 
відповідача Дутченко Ірину Миколаївну по цивільній 
справі № 592/11564/16-ц, провадження 2/592/418/17 
в судове засідання для розгляду цивільної справи за 
позовом Верещаки Олександра Івановича до Дутчен-
ко Ірини Миколаївни про відшкодування матеріаль-
ної шкоди, заподіяної внаслідок залиття квартири. 
Розгляд справи відбудеться о 10 годині 00 хвилин 
13 березня 2017 року, в приміщенні Ковпаківського 
райсуду м. Суми, за адресою: м. Суми, вул. Першо-
травнева, 12, зал судового засідання № 7.

В разі неявки відповідача Дутченко Ірини Микола-
ївни, справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Л. М. Труханова

Долинський районний суд Івано-Франківської області повідо-
мляє, що 01 березня 2017 року о 13.30 год. в приміщенні суду 
за адресою: м. Долина, вул. Обліски, 115, Івано-Франківської об-
ласті відбудеться розгляд цивільної справи № 343/2401/16-ц за 
позовною заявою Осташа Романа Романовича до ПАТ УСК «Га-
рант Лайф» про стягнення коштів за договором страхування 
життя у зв’язку з закінченням строку договору.

У судове засідання викликають відповідача, останнє відоме 
місце реєстрації: вул. Назарівська, 17/1, м. Київ.

Явка в судове засідання представника відповідача 
обов’язкова.

Про причини неявки він зобов’язаний повідомити суд. У разі 
неявки представника відповідача в судове засідання без поваж-
них причин справу буде розглянуто за наявними в справі доказа-
ми без його участі.

Суддя Монташевич С. М.

Іванівський районний суд Одеської області викли-
кає Стокозова Максима Миколайовича, який зареє-
стрований за адресою: с. Павлинка, Іванівського ра-
йону, Одеської області, останнє відоме місце прожи-
вання: с. Павлинка, вул. Першотравнева, 56, Іванів-
ського району, Одеської області у судове засідання, 
яке відбудеться 01 березня 2017 року об 11.30 год. 
за адресою: смт Іванівка, вул. Центральна, 83а, як 
відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості.

У разі неявки, справа буде розглядатись у відсут-
ність відповідача при заочному розгляді справи.

Суддя Тимчук Р.М.

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

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 24 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0  +5 +8  +13 Черкаська 0  +5 +9  +14
Житомирська 0  +5 +8  +13 Кіровоградська 0  +5 +10  +15
Чернігівська -2  +3 +6  +11 Полтавська -2  +3 +7  +12
Сумська -2  +3 +4  +9 Дніпропетровська 0  +5 +10  +15
Закарпатська +3  +8 +5  +10 Одеська 0  +5 +11  +16
Рівненська +3  +8 +6  +11 Миколаївська 0  +5 +11  +16
Львівська +3  +8 +6  +11 Херсонська 0  +5 +10  +15
Івано-Франківська +3  +8 +8  +13 Запорізька 0  +5 +10  +15
Волинська +3  +8 +5  +10 Харківська -2  +3 +4  +9
Хмельницька +3  +8 +8  +13 Донецька -2  +3 +6  +11
Чернівецька +3  +8 +9  +14 Луганська -2  +3 +4  +9
Тернопільська +3  +8 +8  +13 Крим +3  +7 +12  +17
Вінницька 0  +5 +11  +16 Київ +2  +4 +10  +12

Укргiдрометцентр

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ПЕРЕВІРКА. Весна, як мовиться, не за горами. Отож дореч-
но подумати над тим, як діятимуть відповідні служби в умо-
вах паводка, пропуску льодоходу і весняної повені. Як свідчить 
практика, такі природні ситуації трапляються нерідко. Праців-
ники відділу реагування на надзвичайні ситуації управління 
ДСНС в Черкаській області провели перевірку готовності сил і 
засобів аварійно-рятуваль-
ного загону спеціального 
призначення до дій у згада-
них умовах. Під час пере-
вірки особливу увагу при-
ділили технічному стано-
ві інженерної і автомобіль-
ної техніки, мобільному на-
сосному обладнанню, авто-
номним джерелам живлен-
ня та освітлення. Паралель-
но з особовим складом за-
гону провели спеціальне 
методичне заняття, темою 
якого стало відпрацювання 
інструкцій взаємодії, уточ-
нення планів реагування та 
розрахунку сил і засобів, необхідних для виконання робіт з лік-
відації наслідків надзвичайних ситуацій.

На основі аналізу попередніх років в управлінні розроблений 
план протидії загрозам і реагування на надзвичайні ситуації 
під час сходження криги і пропуску повені та складено карту-
схему зон можливого підтоплення. З метою недопущення не-
гативних наслідків гідрологічної ситуації, захисту дамб і мос-
тів від можливих льодових заторів, між аварійно-рятувальним 
загоном спецпризначення управління, ДП «Черкаський облав-
тодор» та зовнішньоекономічної асоціації «Новосвіт» укладе-
но угоду на проведення спеціальних підривних робіт у випад-
ку необхідності.

Результати перевірки засвідчили, що рятувальники загону 
готові до виконання завдань під час ліквідації можливих над-
звичайних ситуацій та подій в умовах паводка, пропуску льо-
доходу і весняної повені.

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК. Муніци-
пальна поліція Вінниці розши-
рює канали комунікації з гро-
мадянами. Віднедавна вона 
стала доступною для спілку-
вання через Фейсбук та його 
мобільний додаток, а ще рані-
ше змогла повідомити про по-
рушення правил благоустрою 
та санітарного стану в місті. В 

городян з’явилася можливість 
звернутися до поліції через 
мобільний додаток Вайбер. 
Адже взимку муніципальна 
поліція контролює прибирання 
територій від снігу й льоду, під 
час відлиги працює з власни-
ками будівель, щоб вчасно зні-
мали бурульки з дахів кафе, 
магазинів та інших суб’єктів 
господарювання. 

Для  цього їй важливо ма-
ти якісний зворотний зв’язок 

із вінничанами, зокрема й че-
рез мобільні додатки. За ко-
роткий період працівники му-
ніципальної поліції перевірили 
4180 об’єктів щодо прибиран-
ня прилеглих та прибудинко-
вих територій від снігу, вжит-
тя протиожеледних заходів та 
зняття бурульок з дахів буді-
вель.  Під час цих заходів на-
дано 1575 приписів для  своє-
часного прибирання снігу, се-
ред них  86 щодо зняття буру-

льок з дахів, а за невиконан-
ня вимог приписів на відпові-
дальних за утримання терито-
рій осіб було складено 133  ад-
міністративних протоколи.  

«Будемо вдячні, якщо він-
ничани  повідомлятимуть нам 
про порушення правил благо-
устрою через інтернет та мо-
більні додатки для смартфо-
нів», — зазначив начальник 
муніципальної поліції міста 
Василь Гайовик.

Вінничани пишуть поліції у Фейсбуці

Василь БЕДЗІР,  
«Урядовий кур’єр»

КОНКУРС. Голова Націо-
нальної спілки композиторів 
України, автор сотень музич-
них творів, які увійшли у скарб-
ницю вітчизняної та світо-
вої класики, народний артист 
України Євген Станкович очо-
лив журі  першого фестивалю-
конкурсу, якому присвоєно йо-
го ім’я.

— Пристав на пропозицію 
стати обличчям конкурсу дитя-
чих і юнацьких обдаровань, бо 
знаю, наскільки важливо під-
тримати талант у час його ста-
новлення, а також підштовхну-
ти до подальшого розвитку, — 
сказав Євген Федорович. — 
Мені ці діти нагадують власне 
дитинство, хоч і босоноге, бо 
бідно тоді жилося, але завдяки 
музиці багате.

На Свалявщину, де наро-
дився метр, для участі в міжна-
родному конкурсі приїхали пів-
тисячі виконавців, які змагали-
ся в чотирьох вікових категорі-
ях — від 5 до 25 років, а також 
у трьох номінаціях: музичне, 
хореографічне та образотвор-
че мистецтво. Була й родзин-
ка фесту — виявлення найкра-
щих юних композиторів. 

Три дні фестивалю пройшли 
на одному диханні, хоча члени 
журі засиджувалися в залах, 
оцінюючи майстерність вико-
навців, щоразу за північ. У йо-
го складі та серед почесних 
гостей були  народна артист-
ка України Етелла Чуприк, го-
лова Закарпатського осеред-
ку Національної спілки компо-
зиторів Віктор Теличко, акаде-
мік Національної академії мис-
тецтв Володимир Микита,  дій-
сний член Національної акаде-
мії мистецтв  Михайло Чембер-
жі, ректор Національної акаде-

мії образотворчого мистецтва 
і архітектури Андрій Чебикін та 
багато інших відомих імен. 

За перебігом змагань стежи-
ли тисячі батьків дітей і шану-
вальників мистецтв, і не лише 
в санаторіях «Квітка полонини» 
та «Поляна», а й в інтернеті: всі 
конкурсні програми транслюва-
ли  в режимі онлайн.

Хто ж переможці? Спеці-
альними призами від Євге-
на Станковича нагороджено 
саксофоніста Дмитра Пан-
ченка з Житомирського ко-
леджу культури і мистецтв ім. 

Івана Огієнка, скрипаля Ігоря 
Муравйова із Львівської на-
ціональної музичної акаде-
мії ім. М. Лисенка, домрист-
ку Анастасію Сом з Одеської 
національної музичної акаде-
мії ім. А.В. Нежданової. Гран-
прі завоювали Едера Бонда-
рук у номінації «фортепіано», 
Іван Несходовський — «юний 
композитор», Анастасія Бо-
брик — «образотворче мис-
тецтво». У різних вікових гру-
пах призерами стали десят-
ки учасників з різних куточків 
України та закордоння.

Мистецький марафон на Станкович-фесті

ФОТОФАкТ

ЩОБ ЖИТТЯ НЕ ЗДАВАЛОСЯ КИСЛИМ. Відомий фестиваль 
лимонів у французькому Ментоні цьогоріч стане вже 84-м. Та з ро-
ками він не приїдається, а стає дедалі помітнішою подією сезону на 
французькій Рив’єрі. Цьогоріч провідною темою заходу став Бродвей 

— фахівці створили  фігури і сюжети, присвячені популярним мюзи-
клам. Загалом на «лимонному бродвеї» представлено понад 300 про-
фесійних робіт, на які пішло більш як 145 тонн цитрусових. Звісно, не 
лише  лимонів, а й апельсинів з мандаринами. 

В управлінні 
розроблено план 
протидії загрозам 
і реагування на 
надзвичайні ситуації 
під час сходження 
криги і пропуску 
повені.

Євген Станкович добре знає, яким невичерпним джерелом для композитора є звуки 
народних інструментів 
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На Черкащині  
до можливого паводка  
готові
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