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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 3 березня 2017 року
USD 2709.1316   EUR 2848.3810      RUB 4.6384     /    AU 335417.58      AG 4965.84      PT 274976.86     PD 209957.70

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

СУБОТА, 4 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ №43 (5912)
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Із НЬЮТОНОМ На ТИ

Чи потрібна старшокласникам
фізика: нові програми мають
пройти апробацію, переконані
вчителі й громадські
активісти 

ЦИФРА ДНЯ

Газу залишилося
більше, ніж планували 

ЕНЕРГОНОСІЇ. З початку цього опалювального сезону Україна
використала 6,4 мільярда кубометрів газу з підземних сховищ.
Це на 9% менше, ніж за п’ять місяців опалювального сезону
2015—2016 років і на 25% менше, ніж за цей самий період 2014—
2015 рр. Станом на кінець лютого 2017 року в ПСГ було понад
8,3 мільярда кубометрів, прогнозний рівень — 8 мільярдів.

«Ця зима була досить суворою, але ми закінчили лютий з ду-
же комфортними показниками у сховищах. За такого рівня ми
без проблем завершимо опалювальний сезон, навіть якщо в
березні будуть 20-градусні морози, — цитує департамент з кор-
поративних комунікацій НАК «Нафтогаз України» слова глави
компанії Андрія Коболєва. — Ми раді, що завдяки грамотному
плануванню закупівель газу вже третю зиму поспіль «Нафто-
газ» надійно забезпечує паливом українських споживачів і без-
доганно транспортує газ до країн ЄС». І це попри численні
порушення російською стороною контрактних зобов’язань.

ЦИТАТА ДНЯ

РобеРт Менендес:
«Через три роки після

незаконної окупації
Криму вкрай важливо,

щоб наша нація 
і надалі підтримувала

українців, виступаючи 
за демократію та

верховенство закону».
Сенатор СШа про ініціативу резолюції із закликом 
до Білого дому не послаблювати санкції проти РФ 
до повного виконання мінських угод
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Безпека

Як технічне забезпечення
силовиків, протидія
фінансуванню  тероризму 
та пропаганді сепаратизму
працюють на захист держави 

Ціна вугілля непорівнянна 
з життям шахтаря

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ. Уряд надав по півмільйона гривень
загиблим гірникам і створив комісію для комплексної
перевірки інших копалень
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4405,8 млн доларів
прямих інвестицій вкладено 2016 року

іноземними інвесторами в економіку
України проти позаторішніх 3763,7 млн,

за попередніми даними Держстату

Ані вибачень, ані компенсації збитків
ТЯГАНИНА. Податкова міліція Харківщини випробовує німецьких інвесторів на запас міцності

Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»

Устатті «Конкуренція по-хар-
ківськи», розміщеній у № 237

«Урядового кур’єра» від 16 грудня
2016 року, йшлося про тиск фіс-
кальних органів Харківщини на
представництво німецької компанії

Matrapac GmbH в Україні, через
який було прийнято рішення про
закриття виробництва складних
органічних розчинників для укра-
їнської лакофарбової галузі та
згортання інших інвестиційних
проектів у регіоні.

Для Харківщини таке рішення,
ще не оформлене відповідними до-

кументами, означає втрату інвести-
цій на більш ніж 15 мільйонів євро й
серйозну шкоду діловій репутації.
Як змінилася ситуація нині, після
виступу газети та численних 
зусиль самого представництва 
«Матрапак ГмбХ», адвокатів, По-
сольства Німеччини в Україні, Ради
підприємців при Кабінеті Міністрів,

Асоціації українських виробників
лакофарбової продукції? Як каже
один зі слідчих поліції, якщо кримі-
нальне провадження через брак до-
казової бази й настирливість
звинуваченого починає розсипати-
ся, найкраща тактика — якомога
довше розтягувати слідчі дії, щоб
довести до кипіння підозрюваного

впертюха. Схоже, саме її обрало
слідче управління фінансових роз-
слідувань Головного управління
Державної фіскальної служби 
України у Харківській області щодо
представництва «Матрапак
ГмбХ» навіть всупереч тому,
що виробники розчинників
були і є у статусі свідків. 6
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документи

ПОСТАНОВА 
від 1 березня 2017 р. № 99 

Київ

Про затвердження Порядку переміщення  
товарів до району або з району проведення  

антитерористичної операції
Відповідно до частини першої статті 4 та частини першої статті 141 Закону України 

«Про боротьбу з тероризмом« Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок переміщення товарів до району або з району проведення 

антитерористичної операції, що додається.
2. Антитерористичному центру при Службі безпеки, Міністерству внутрішніх справ, 

Службі безпеки, Міністерству оборони, Міністерству з питань тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо переміщених осіб, Адміністрації Державної прикордонної 
служби, Національній поліції, Державній фіскальній службі за участю громадськості 
та волонтерів забезпечити у контрольних пунктах в’їзду/виїзду протидію незаконно-
му переміщенню товарів, а також встановити контроль за переміщенням гуманітар-
ної допомоги до району або з району проведення антитерористичної операції (через 
лінію зіткнення та/або в її межах).

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, державним ор-
ганам видати протягом двох місяців акти, передбачені затвердженим цією постано-
вою Порядком.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 1 цієї поста-
нови, який набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування, та пунктів 9 і 31 По-
рядку, затвердженого цією постановою, які набирають чинності через місяць з дня її 
опублікування. 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 1 березня 2017 р. № 99

ПОРЯДОК 
переміщення товарів до району або з району проведення  

антитерористичної операції
Загальні питання

1. Цей Порядок визначає правовий режим переміщення товарів, у тому числі тих, 
що визнані в установленому порядку гуманітарною допомогою, до району або з ра-
йону проведення антитерористичної операції (через лінію зіткнення та/або в її меж-
ах) та поширюється на фізичних осіб і суб’єктів господарювання, які здійснюють та-
кі переміщення.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:
гуманітарні майданчики — територія в районі проведення антитерористичної опе-

рації, на якій здійснюється контроль товару, визнаного в установленому порядку гу-
манітарною допомогою (далі — гуманітарний вантаж), формуються товари для по-
дальшого ввезення на тимчасово неконтрольовану територію донорами (іноземни-
ми, вітчизняними та міжнародними гуманітарними організаціями);

гуманітарно-логістичний центр — майданчик на контрольованій території в районі 
проведення антитерористичної операції, на якому здійснюється роздрібна та дрібно-
оптова торгівля продуктами харчування, засобами особистої гігієни, одягом і взуттям, 
побутовою хімією, а також надання послуг, гуманітарної та благодійної допомоги;

дорожні коридори (автомобільні та на залізниці) — основні напрямки руху у меж-
ах контрольованої території, облаштовані дорожніми знаками та інформаційними по-
кажчиками від контрольних пунктів до лінії зіткнення;

контрольний пост в межах дорожніх коридорів на залізниці (далі — контроль-
ний пост) — частина контрольного пункту в’їзду/виїзду на залізниці, яка розміщена 
на виділеній території залізничної станції, з комплексом будівель, інженерних, фор-
тифікаційних споруд і технічних засобів, де підрозділами Держприкордонслужби та 
за потреби іншими підрозділами, що здійснюють державний контроль, здійснюєть-
ся контроль за переміщенням товарів залізничним рухомим складом через лінію зі-
ткнення;

контрольний пункт в’їзду/виїзду — спеціально виділена територія на автомобіль-
ній дорозі з комплексом будівель, спеціальних, інженерних, фортифікаційних споруд 
і технічних засобів, де підрозділами, що здійснюють державний контроль, здійсню-
ється контроль за переміщенням та пропуск на тимчасово неконтрольовану терито-
рію та з такої території осіб, транспортних засобів, товарів;

контрольний пункт в’їзду/виїзду на залізниці — спеціально виділена територія за-
лізничної станції з комплексом будівель, спеціальних, інженерних, фортифікаційних 
споруд і технічних засобів, де відповідними підрозділами здійснюється державний 
контроль за переміщенням осіб, транспортних засобів та товарів, пропуск на тимча-
сово неконтрольовану територію та з такої території осіб, у тому числі обслуговуючо-
го персоналу, а також залізничного рухомого складу;

контрольний талон — документ для внутрішньої перевірки проходження контро-
лю транспортними засобами між лінією зіткнення і контрольним пунктом в’їзду/ви-
їзду та у зворотному напрямку, форма якого затверджується керівником антитеро-
ристичної операції;

контрольована територія — територія в районі проведення антитерористичної 
операції, на якій органи державної влади у повному обсязі здійснюють свої повнова-
ження, передбачені законодавством;

координаційний центр з питань режиму та економічної діяльності на територіях, 
прилеглих до смуги безпеки вздовж лінії зіткнення (далі — координаційний центр), 
— підрозділ, який утворений при оперативному штабі з управління антитерористич-
ною операцією з метою організації видачі дозволів фізичним особам та прийняття 
рішення про включення суб’єктів господарювання до відповідних переліків для пе-
реміщення;

лінія зіткнення — умовне розмежування між тимчасово неконтрольованою тери-
торією та контрольованою територією;

натурний лист — документ для здійснення контролю за переміщенням товару на 
контрольних пунктах в’їзду/виїзду на залізниці (контрольних постах), форма якого за-
тверджується ПАТ «Укрзалізниця»;

Об’єднаний центр цивільно-військового співробітництва — група з представників 
Збройних Сил, СБУ (за згодою), МВС (за згодою), Національної гвардії (за згодою), 
Держприкордонслужби (за згодою), ДФС (за згодою), військово-цивільних адміні-
страцій (за згодою), місцевих органів виконавчої влади (за згодою), органів місце-
вого самоврядування (за згодою), громадських організацій (за згодою), яка створе-
на для координації спільних дій Збройних Сил, інших військових формувань та пра-
воохоронних органів, військово-цивільних адміністрацій, місцевих органів виконав-
чої влади, органів місцевого самоврядування, міжнародних, недержавних, благодій-
них організацій, об’єднань громадян, засобів масової інформації та з метою швид-
кого реагування на загрози виникнення гуманітарної кризи, відновлення законнос-
ті і правопорядку в районах (населених пунктах) проведення антитерористичної опе-
рації, залучення додаткових ресурсів для потреб громадян, підрозділів Збройних Сил 
та правоохоронних органів;

підрозділи, що здійснюють державний контроль, — підрозділи суб’єктів бороть-
би з тероризмом, які залучені в установленому порядку до проведення антитерорис-
тичної операції, що здійснюють контроль за переміщенням осіб, транспортних засо-
бів та товарів на контрольних пунктах в’їзду/виїзду, контрольних пунктах в’їзду/виїз-
ду на залізниці і контрольних постах та територіях між ними вздовж лінії зіткнення;

тимчасово неконтрольована територія — територія, на якій органи державної вла-
ди тимчасово не здійснюють свої повноваження;

товар — будь-який товар, у тому числі визнаний в установленому порядку гумані-
тарною допомогою, який переміщується в районі проведення антитерористичної опе-
рації через лінію зіткнення та/або в її межах.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законах Укра-
їни «Про боротьбу з тероризмом», «Про військово-цивільні адміністрації», «Про тим-
часові заходи на період проведення антитерористичної операції«, «Про гуманітарну 
допомогу» та в інших нормативно-правових актах України.

3. Переміщення товарів через лінію зіткнення здійснюється у визначених для цьо-
го місцях фізичними особами та суб’єктами господарювання з дотриманням поло-
жень цього Порядку та норм законодавства.

За рішенням керівника антитерористичної операції в районі її проведення можуть 
встановлюватися додаткові обмеження.

Контрольні пункти та дорожні коридори
4.  Контрольний пункт в’їзду/виїзду та контрольний пункт в’їзду/виїзду на залізниці 

функціонують без вихідних, цілодобово. Контрольні заходи здійснюються в час, вста-
новлений рішенням керівника антитерористичної операції.

Межі території контрольного пункту в’їзду/виїзду на залізниці та контрольного 
пункту в’їзду/виїзду визначаються наказом керівника антитерористичної операції за 
поданням керівника групи контрольного пункту в’їзду/виїзду на залізниці та старшого 
контрольного пункту в’їзду/виїзду.

5. Рух автомобільного та залізничного транспорту в межах контрольованої тери-
торії від контрольного пункту в’їзду/виїзду, контрольного пункту в’їзду/виїзду на за-

лізниці до лінії зіткнення та у зворотному напрямку здійснюється в межах дорож-
ніх коридорів (автомобільних та на залізниці), визначених керівником антитерорис-
тичної операції.

6. Дорожні коридори облаштовуються дорожніми знаками та інформаційними 
покажчиками від контрольних пунктів в’їзду/виїзду до лінії зіткнення та на основних 
шляхах руху вздовж лінії зіткнення (у межах контрольованої території) до контроль-
них пунктів в’їзду/виїзду.

7. Пропуск товарів через лінію зіткнення здійснюється підрозділами, що здійсню-
ють державний контроль, з проставленням на контрольних пунктах в’їзду/виїзду та на 
контрольних пунктах в’їзду/виїзду на залізниці, контрольних постах відміток у контр-
ольному талоні, натурному листі. Переміщення товарів поза межами контрольних 
пунктів в’їзду/виїзду та контрольних пунктів в’їзду/виїзду на залізниці, контрольних 
постів забороняється.

8. Перелік дорожніх коридорів, контрольних пунктів в’їзду/виїзду, контрольних 
пунктів в’їзду/виїзду на залізниці затверджується керівником антитерористичної опе-
рації та оприлюднюється на офіційних веб-сайтах ДФС, Держприкордонслужби та 
СБУ.

Переміщення товарів фізичними особами  
та суб’єктами господарювання

9. Фізичні особи здійснюють переміщення товарів у ручній поклажі та/або супро-
воджуваному багажі автомобільним транспортом за переліком та обсягами (вартість, 
вага, кількість), що затверджуються МТОТ.

10. Суб’єкт господарювання для переміщення товарів повинен бути включений до 
переліків суб’єктів господарювання, які здійснюють переміщення товарів, відповід-
но до цього Порядку. Форми таких переліків визначаються рішенням координацій-
ного центру.

11. Суб’єкт господарювання (власник або уповноважена ним особа), який має 
намір перемістити товар, повинен звернутися із заявою в письмовій та електронній 
формі до ДФС.

12. Форма заяви про включення до переліків, необхідні документи та електронні 
поштові адреси ДФС оприлюднюються на її офіційному веб-сайті.

13. До розгляду приймаються заяви, подані суб’єктами господарювання, які від-
повідають таким ознакам:

зареєстрували місцезнаходження та перебувають на податковому обліку на тери-
торії України (крім тимчасово неконтрольованої території та тимчасово окупованої те-
риторії Автономної Республіки Крим та м. Севастополя);

не мають заборгованості із сплати податків перед державним та місцевими бю-
джетами;

мають єдиний цикл виробництва, реалізації продукції, виконання робіт чи надан-
ня послуг вартісного характеру на території України (крім тимчасово окупованої те-
риторії Автономної Республіки Крим та м. Севастополя) та на тимчасово неконтро-
льованій території;

проводять розрахунки з використанням виключно внутрішньодержавної платіж-
ної системи.

Заяви, оформлені з порушенням цього Порядку, до розгляду не беруться.
14. ДФС у строк не більш як 10 робочих днів з моменту реєстрації заяви проводить 

перевірку та надсилає подання координаційному центру про прийняття рішення щодо 
включення суб’єктів господарювання до відповідних переліків.

За необхідності проведення додаткової перевірки строк перевірки заяви може бу-
ти продовжений на 10 робочих днів.

15. Координаційний центр приймає рішення про розгляд подання і матеріалів до 
них та включення суб’єктів господарювання до відповідних переліків протягом не 
більш як 10 робочих днів.

16. Переліки суб’єктів господарювання, які здійснюють переміщення товарів, 
оприлюднюються на офіційному веб-сайті ДФС.

17. Підстави для відмови у включенні суб’єктів господарювання до переліків такі:
товар віднесено до заборонених для переміщення;
надходження від правоохоронних органів інформації, що містить ознаки викорис-

тання товару з метою провадження терористичної діяльності або вчинення іншого 
злочину, або про причетність власника чи отримувача товару до не передбачених за-
коном збройних (воєнізованих) формувань, або про використання коштів за постав-
лений товар з метою фінансування тероризму;

наявність інформації про порушення отримувачем та/або постачальником товару 
бюджетного, податкового та/або митного законодавства;

відсутність власника та/або отримувача товару за адресою, що міститься у відо-
мостях, внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — 
підприємців та громадських формувань, або наявність інших обставин, що унемож-
ливлюють встановлення місцезнаходження власника та/або отримувача товару;

надання недостовірної інформації про заявника та/або товар.
18. На контрольному пункті в’їзду/виїзду, контрольному пункті в’їзду/виїзду на за-

лізниці представник ДФС:
перевіряє наявність записів про перевізника та/або власника товару, переміщува-

ний товар у натурному листі залізничного рухомого складу;
перевіряє наявність записів про перевізника та/або власника товару, переміщува-

ний товар у відповідному переліку суб’єктів господарювання, оприлюдненому на офі-
ційному веб-сайті ДФС;

проводить огляд товару та транспортного засобу на предмет відповідності заявле-
ним у відповідному переліку відомостям;

проставляє відмітки у контрольному талоні.
19. Для переміщення вугільної продукції Міненерговугілля надсилає інформацію 

координаційному центру про включення енергогенеруючих компаній, що використо-
вують вугільну продукцію для вироблення електроенергії, до переліку суб’єктів гос-
подарювання — отримувачів вугільної продукції.

Форма відповідного переліку визначається рішенням координаційного центру та 
оприлюднюється на офіційному веб-сайті ДФС.

Переміщення вугільної продукції через лінію зіткнення здійснюється виключно за-
лізничним транспортом через визначені контрольні пункти в’їзду/виїзду на залізниці.

Після укладення договору про постачання вугілля з постачальниками (видобувни-
ками, переробниками) енергогенеруючі компанії надсилають інформацію разом з ко-
піями документів про вчинення такого правочину до координаційного центру.

Координаційний центр розглядає такі матеріали не більше п’яти робочих днів.
20. Суб’єктам господарювання забороняється переміщувати на тимчасово не-

контрольовану територію та з тимчасово неконтрольованої території товари, за ви-
нятком:

харчових продуктів у визначенні Закону України «Про безпечність та якість харчо-
вих продуктів», які переміщуються у складі гуманітарних вантажів;

лікарських засобів у визначенні Закону України «Про лікарські засоби» та виробів 
медичного призначення, які переміщуються у складі гуманітарних вантажів;

товарів та продукції (в тому числі тих, що забезпечують функціонування та обслу-
говування або є необхідними у виробничому процесі) металургійної, гірничозбагачу-
вальної, вугледобувної та енергогенеруючої галузей, об’єктів критичної інфраструкту-
ри за переліком та обсягами (вартість, вага, кількість), які затверджуються спільним 
рішенням МТОТ та Мінекономрозвитку.

21. Суб’єктам господарювання дозволяється переміщувати товари виключно за-
лізничним транспортом, крім випадків, передбачених пунктом 31 цього Порядку.

22. У виняткових випадках за рішенням координаційного центру та за погоджен-
ням з керівником антитерористичної операції з метою оперативного реагування, за-
побігання та подолання наслідків виникнення особливих соціальних чи економічних 
обставин, пов’язаних із загрозою життю та здоров’ю людей, порушенням нормальних 
умов життєдіяльності та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, які унеможлив-
люють дотримання вимог цього Порядку, через лінію зіткнення можуть бути перемі-
щені товари без обмежень, визначених у цьому Порядку.

Координаційний центр інформує про такі рішення та підстави їх прийняття МТОТ, 
ДФС, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади. Співробітник ДФС на 
контрольному пункті перевіряє наявність рішення координаційного центру, згідно з 
яким здійснюється переміщення товару, реєстраційні документи суб’єкта господарю-
вання — перевізника та/або власника товару та проводить огляд товару та транспорт-
ного засобу на предмет відповідності заявленим відомостям.

Переміщення товарів залізничним транспортом
23. Суб’єкти господарювання переміщують товари через контрольні пункти в’їзду/

виїзду на залізниці, які розташовані на залізничних станціях, функціонують без вихід-
них, цілодобово. Контрольні заходи та перетинання лінії зіткнення здійснюються ці-
лодобово або у час, встановлений рішенням керівника антитерористичної операції.

24. ПАТ «Укрзалізниця» у строки, порядку та обсягах, погоджених із ДФС та СБУ, 
надсилає їм зведену інформацію про переміщення товарів через залізничні станції, на 
яких діють контрольні пункти в’їзду/виїзду на залізниці.

25. Керівники залізничних станцій, на яких діють контрольні пункти в’їзду/виїзду 
на залізниці:

за фактом прибуття залізничного рухомого складу з тимчасово неконтрольованої 
території надають на контрольному посту посадовим особам Держприкордонслужби 
натурний лист залізничного рухомого складу для здійснення контролю за товаром та 
проставлення відповідних спеціальних відміток на ньому;

за фактом відправлення залізничного рухомого складу до тимчасово неконтро-
льованої території надають на контрольних пунктах в’їзду/виїзду на залізниці поса-
довим особам підрозділів, що здійснюють державний контроль, залізничну наклад-
ну, два примірники натурного листа, за наявності договірні документи або документи, 
що визначають відправника та вантажовласника.

26. У виняткових випадках (порушення залізничного полотна, мінування колій то-
що) координаційний центр за погодженням з керівником антитерористичної операції 
може прийняти рішення про надання дозволу суб’єкту господарювання, який включе-
ний до переліку, на переміщення товарів автомобільним транспортом.

27. ПАТ «Укрзалізниця» на період проведення антитерористичної операції не при-
ймає до перевезення товари, а також припиняє переадресування товарів, що пряму-
ють через лінію зіткнення, якщо власники, відправники та одержувачі таких товарів 
не внесені до відповідного переліку згідно з цим Порядком.

28. Під час слідування рухомого складу між лінією зіткнення та контрольним пунк-
том в’їзду/виїзду на залізниці (контрольним постом) забороняється здійснювати зу-
пинки, змінювати його комплектацію та маршрут руху.

29. Затримання товарів на контрольному пункті в’їзду/виїзду на залізниці у зв’язку 
з неможливістю переміщення через лінію зіткнення за відсутності ознак криміналь-
ного або адміністративного правопорушення, відсутності відправника, отримувача та 
власника товару у відповідному переліку згідно з цим Порядком та в разі неможли-
вості їх повернення власнику (відправнику) проводиться підрозділами, що здійсню-
ють державний контроль, та засвідчується актами, які складаються працівниками за-
лізничної станції, на якій затримали товар, із зазначенням дати, часу та конкретної 
підстави для затримання.

Підрозділи, що здійснюють державний контроль, протягом 10 днів приймають 
рішення щодо можливості або неможливості подальшого перевезення затримано-
го товару за призначенням, про що повідомляють керівнику залізничної станції, на 
якій затримали товар.

У разі прийняття рішення про неможливість перевезення товару за призначенням 
та видачі одержувачу, зазначеному у накладній, підрозділи, що здійснюють держав-
ний контроль, інформують про це із зазначенням конкретних підстав керівника за-
лізничної станції, на якій затримали товар, та вантажовідправника/вантажоодержува-
ча (через залізничну станцію відповідно відправлення/призначення). При цьому ван-
тажовідправнику ставиться вимога про необхідність прийняти назад товар, не пропу-
щений через лінію зіткнення.

У разі відмови вантажовідправника від приймання товару, що підлягає повернен-
ню у зв’язку з неможливістю переміщення через лінію зіткнення, ПАТ «Укрзалізниця» 
може передати (реалізувати) цей товар у порядку, встановленому Статутом залізниць 
України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. 
№ 457 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 14, ст. 548), та іншими нормативними 
документами, що регулюють діяльність залізничного транспорту.

Переміщення товарів до/з гуманітарно-логістичних центрів
30. Гуманітарно-логістичні центри створюються та облаштовуються на контрольо-

ваній території між контрольним пунктом в’їзду/виїзду та лінією зіткнення з метою за-
безпечення населення, що проживає на тимчасово неконтрольованій території, това-
рами та послугами, а також гуманітарною та благодійною допомогою.

31. Місце розташування гуманітарно-логістичних центрів затверджується керівни-
ком антитерористичної операції.

Порядок провадження торговельної діяльності, правила торговельного обслугову-
вання та надання послуг в гуманітарно-логістичних центрах визначаються обласними 
військово-цивільними адміністраціями відповідно до законодавства.

Перелік та обсяги (вартість, вага, кількість) товарів, що переміщуються до/з гума-
нітарно-логістичних центрів та через лінію зіткнення, визначаються МТОТ.

32. Переміщення товарів для здійснення дрібнооптової та роздрібної торгівлі в 
гуманітарно-логістичних центрах проводять суб’єкти господарювання, місцезнахо-
дження яких зареєстровано на території України (крім тимчасово неконтрольованої 
території та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Се-
вастополя).

Контрольні заходи щодо переміщення товарів до/з гуманітарно-логістичних цен-
трів здійснюють посадові особи ДФС.

33. Матеріально-технічне та інші види забезпечення гуманітарно-логістичних цен-
трів, а також організація їх охорони покладаються на обласні військово-цивільні ад-
міністрації.

Переміщення гуманітарних вантажів на тимчасово  
неконтрольовану територію

34. Переміщення гуманітарних вантажів міжнародних гуманітарних організацій, 
затверджених наказом Мінсоцполітики, проводиться першочергово за спрощеною 
процедурою контролю за переміщенням таких вантажів на тимчасово неконтрольо-
вану територію.

Перелік міжнародних гуманітарних організацій, для яких забезпечуватиметься 
спрощений порядок перетинання лінії зіткнення, оприлюднюється на офіційному 
веб-сайті Мінсоцполітики.

35. Переміщення гуманітарних вантажів міжнародними гуманітарними організаці-
ями, що не включені до переліку, передбаченого абзацом другим пункту 34 цього По-
рядку, іноземними та вітчизняними донорами здійснюється після перевірки Мінсоц-
політики документів, наданих отримувачами гуманітарної допомоги на визнання то-
варів гуманітарною допомогою, та видання відповідного наказу, який оприлюднюєть-
ся на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики.

Для оформлення дозволу на переміщення гуманітарних вантажів уповноважені 
представники таких гуманітарних організацій або отримувача гуманітарної допомоги 
надають посадовим особам ДФС, які перебувають на гуманітарних майданчиках, пе-
релік товарів, визнаних гуманітарною допомогою на підставі наказу Мінсоцполітики.

36. Переміщення гуманітарних вантажів на тимчасово неконтрольовану територію 
здійснюється автомобільним та залізничним транспортом в межах дорожніх коридо-
рів (автомобільних та на залізниці).

37. Гуманітарні вантажі, призначені для ввезення на тимчасово неконтрольовану 
територію, доставляються в супроводі уповноваженої особи донора на гуманітарні 
майданчики. Перелік таких майданчиків визначається МТОТ за поданням обласних 
військово-цивільних адміністрацій, погодженим з Держприкордонслужбою, ДФС та 
Національною поліцією, і оприлюднюється на офіційному веб-сайті МТОТ.

38. Гуманітарний вантаж в одному транспортному засобі (транспортних засобах, 
що рухатимуться в колоні) або залізничному рухомому складі може бути сформова-
ний кількома донорами. У такому разі уповноважені представники усіх донорів пови-
нні бути присутні або уповноважити одного із своїх представників нотаріально засвід-
ченим документом представляти їх інтереси.

39. Гуманітарний вантаж може доставлятися за заздалегідь погодженим марш-
рутом в район проведення антитерористичної операції або до лінії зіткнення через 
контрольний пункт в’їзду/виїзду або контрольний пункт в’їзду/виїзду на залізниці з 
метою подальшого перетинання лінії зіткнення.

40. Донор не менш як за дві доби до відправлення гуманітарного вантажу інфор-
мує Об’єднаний центр цивільно-військового співробітництва про запропонований 
маршрут руху, який узгоджується Об’єднаним центром цивільно-військового співро-
бітництва та у разі потреби коригується.

Узгоджений маршрут руху гуманітарного вантажу може бути скоригований з ура-
хуванням оперативної обстановки.

Об’єднаний центр цивільно-військового співробітництва інформує керівництво ан-
титерористичної операції про заплановані переміщення гуманітарних вантажів у райо-
ні проведення антитерористичної операції.

Діяльність Об’єднаного центру цивільно-військового співробітництва координу-
ється керівником антитерористичної операції.

41. Після прибуття гуманітарного вантажу на контрольний пункт в’їзду/виїзду або 
контрольний пункт в’їзду/виїзду на залізниці проводиться його перевірка посадовими 
особами підрозділів, що здійснюють державний контроль. Уповноважена особа до-
нора забезпечує можливість огляду цілісності пломб та проведення перевірки безпе-
ки транспортного засобу (залізничного рухомого складу).

42. Посадові особи підрозділів, що здійснюють державний контроль, мають пра-
во за наявності обґрунтованих підстав перевіряти вміст гуманітарного вантажу під 
час слідування транспортного засобу (залізничного рухомого складу) між контроль-
ним пунктом в’їзду/виїзду, контрольним пунктом в’їзду/виїзду на залізниці та лінією 
зіткнення.

43. Матеріально-технічне та інші види забезпечення діяльності гуманітарних 
майданчиків, а також організація їх охорони покладаються на обласні військово-
цивільні адміністрації.

Апеляційний суд Львівської області викликає в судове засідання Сєроштан 
Володимира Григоровича для участі у розгляді апеляційної скарги ПАТ «Ідея 
Банк» на рішення Личаківського районного суду м. Львова від 25 жовтня 2016 
року у справі за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Сєроштан Володимира Григорови-
ча, Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на предмет застави.

Судове засідання відбудеться 9 березня 2017 року о 10 год. 45 хв. у примі-
щенні Апеляційного суду Львівської області за адресою: 79008, м. Львів, пло-
ща Соборна, 7.

Дане оголошення вважати належним повідомленням.
Суддя Приколота Т.І.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ОГОЛОШЕННЯ
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Черкаський районний суд Черкаської області ви-
кликає Андрієнка Олександра Степановича як відпо-
відача по цивільній справі № 707/197/17 за позовом 
Публічного акціонерного товариства комерційний 
банк «Приватбанк» до Андрієнка Олександра Сте-
пановича про стягнення заборгованості в судове за-
сідання, що відбудеться 13 березня 2017 року о 10 
год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: вул. Гого-
ля, буд. 316, м. Черкаси.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд мо-
же розглянути справу без вашої участі відповідно до 
ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. Г. Балабан

Жовтневий районний суд Миколаївської області 
повідомляє, що рішенням суду від 06 вересня 2016 
року позов Публічного акціонерного товариства ко-
мерційного банку «Приватбанк» до Рекечиної Алли 
Аронольдівни про стягнення боргу за кредитним до-
говором задоволений частково (на суму 16720 грн. 
52 коп.).

В разі неподання апеляційної скарги в апеляційний 
суд Миколаївської області через Жовтневий район-
ний суд протягом 10 днів з дня опублікування ого-
лошення, рішення буде вважатися таким, що набра-
ло законної сили.

Суддя А. А. Саукова

До відома засновників
Товариства з обмеженою відповідальністю «Лута-

ком+», 06 квітня 2017 року о 10 годині 00 хвилин за 
адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Незалеж-
ності, 28-а, офіс 10 відбудуться позачергові загальні 
збори засновників ТОВ «Лутаком+».

Реєстрація учасників для участі у позачергових за-
гальних зборах буде здійснюватися 06 квітня 2017 
року з 09 год. 00 хв. до 09 год. 55 хв. за місцем про-
ведення зборів. З питаннями порядку денного мож-
на ознайомитись у директора ТОВ «Лутаком+» Мару-
нич A. M., т. 066-133-15-26.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Врона А. О.) викликає в судове за-
сідання як відповідачку Гриньову Ольгу Михайлівну у 
справі за позовом Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Порше Мобіліті» про стягнення заборгованості.

Останнє місце проживання відповідачки: вул. Капітана 
Ратнікова, буд. 4, кв. 84, м. Донецьк.

Судове засідання призначене на 22 березня 2017 ро-
ку о 09.15 годині за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпров-
ська, 135, каб. 309.

У разі неявки відповідачки у судове засідання спра-
ва згідно з вимогами ЦПК України, може бути розгляну-
та за її відсутністю.

Саратський районний суд Одеської області (68200, 
смт Сарата, Одеської області, вул. Крістіана Вернера, 
105, каб. 1, суддя Бучацька А. І.) викликає в судове за-
сідання на 31 березня 2017 року на 09 годину 30 хви-
лин Капустіна Сергія Сергійовича, зареєстрованого в  
с. Сергіївка, вул. Мирна, 125, Саратського району, Одесь-
кої області, як відповідача у цивільній справі за позовом 
Публічного акціонерного товариства комерційний банк 
«Приват Банк» до Капустіна Сергія Сергійовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки та невиконання обов’язку повідомити 
суд про причину неявки справу буде вирішено без вашої 
участі за наявними у справі доказами.

Полянський Володимир Анатолійович, 06.08.1968 
р.н., останнє відоме місце проживання якого: Доне-
цька обл., м. Харцизьк, вул. Октябрська, буд. 70, кв. 
10, викликається до Добропільського міськрайонно-
го суду Донецької області як відповідач по цивіль-
ній справі № 227/411/17 за заявою Полянської Олени 
Львівни про відновлення втраченого судового про-
вадження. Судове засідання відбудеться 13.03.2017 
року о 08.00 год. в приміщенні суду за адресою: До-
нецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У 
разі неявки відповідача до суду справу буде виріше-
но на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В. В.

Броварський міськрайонний суд Київської області 
викликає Скоромного Костянтина Олександровича, 
12.04.1967 р.н., як відповідача у справі за позовом 
Скоромної Алли Михайлівни до Скоромного Костян-
тина Олександровича про скасування реєстрації міс-
ця проживання, яке призначене на 22 березня 2017 
року о 14 год. 00 хв. у приміщенні суду, що знахо-
диться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. 
Грушевського, 2, каб. № 309.

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

Суддя Т. В. Селезньова

Коропський районний суд Чернігівської області (вул. 
Кибальчича, 12, смт Короп, Чернігівської області, 16200) 
викликає в судове засідання на 09.30 годину 24 березня 
2017 року Сєрікова Олексія Вікторовича, останнє відоме 
місце проживання в м. Дергачі, Харківської області, вул. 
Комінтерна, 28А, як відповідача по цивільній справі за 
позовом Огієнко Оксани Миколаївни до Сєрікова Олексія 
Вікторовича про стягнення заборгованості за аліментами 
та позбавлення батьківських прав.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки відповіда-
ча, суд відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України, справу 
розглядатиме за наявними матеріалами в заочному по-
рядку на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О. П. Грушко

Дзержинський районний суд м. Харкова повідомляє, що ци-
вільна справа за позовом Бахарової Оксани Сергіївни до Баха-
рова Даніеля, заінтересована особа: Управління служб у спра-
вах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської 
міської ради про позбавлення батьківських прав розглянуто у су-
довому засіданні у приміщенні Дзержинського районного суду  
м. Харкова за адресою: м. Харків, пр. Перемоги, 52-в (суддя  
Руднєва О. О.). Рішенням суду від 17.02.2017 року позовні вимо-
ги задоволено у повному обсязі.

Доводжу до відома відповідача, що рішення може бути оскар-
жено до Апеляційного суду Харківської області через Дзержин-
ський районний суд м. Харкова шляхом подачі апеляційної скар-
ги протягом 10 днів після проголошення, а стороною, яка не при-
ймала участі у розгляді справи у той же строк після отримання 
копії рішення суду.

В провадженні Чугуївського міського суду 
Харківської області знаходиться цивільна справа 
№636/4176/16-ц за позовом Кім Анжели Афана-
сіївни до Штрифанової Надії Іванівни про визна-
ння права власності.

Повідомляємо, що Вас — Штрифанову На-
дію Іванівну, викликають як відповідача по да-
ній справі в судове засідання, яке відбудеться 
09.03.2017 р. о 08. 00 хв., за адресою: м. Чугуїв, 
Харківська обл., пл. Соборна, 2, у залу судового 
засідання №14.

У разі неявки в судове засідання, справа буде 
розглянута без Вашої участі на підставі наявних 
у справі доказів.

Суддя І. В. Панаід

Новоайдарський районний суд викликає Селезньо-
ва Віталія Сергійовича, який проживає за адресою: вул. 
Вокзальна, буд. 33, с. Бахмутівка Новоайдарського ра-
йону Луганської області як відповідача в судове засідан-
ня з цивільної справи №419/1745/16-ц за позовом Ко-
шелєвої Ганни Юріївни до Селезньова Віталія Сергійо-
вича про надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини 
за межі України без згоди батька, третя особа: Служ-
ба у справах дітей Новоайдарської РДА, що відбудеть-
ся 10 березня 2017 року о 14.00 годині в приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. 
Миру, 38.

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

Суддя О. М. Іванова

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя 
викликає у судове засідання як відповідача Щер-
бину Валерія Миколайовича по цивільній спра-
ві № 336/327/17, 2/336/824/17-ц за позовом ПАТ 
«КБ «ПРИВАТБАНК» до Щербини Валерія Мико-
лайовича про стягнення заборгованості, слухан-
ня якої відбудеться о 10-00 годині 4 квітня 2017 
року в приміщенні суду за адресою: м. Запоріж-
жя, вул. Чарівна, 117-А, зал судових засідань  
№ 9. У разі неявки справа розглядатиметься за 
відсутності відповідача. 

Головуючий суддя Зарютін П. В.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Амв-
росіївську міську раду, яка розташована за адресою: вул. Лені-
на, буд.20, м. Амвросіївка,  Донецька область, 87300  у  судове 
засідання по цивільній справі № 323/21/17-ц (2/323/179/17) за 
позовом Самойленка Олександра Леонідовича до Амвросіїв-
ської міської ради про визнання права власності на житло-
вий будинок у порядку спадкування.

Судове засідання відбудеться о 10-00 годині  09 берез-
ня 2017 року у приміщенні суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Оріхів, вул. Травнева,23, під головуванням судді 
Смоковича Михайла Васильовича, кабінет № 9.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про час та місце розгляду справи та у 
випадку неявки до суду справу може бути розглянуто за йо-
го відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів (по-
становляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя М. В. Смокович

Орджонікідзевський районний суд м. Запо-
ріжжя (суддя Апаллонова Ю. В.) викликає в су-
дове засідання (провадження № 335/8559/15-к, 
1-кп/335/61/2016) обвинуваченого Сербу Володи-
мира Івановича, 08.01.1960 року народження, остан-
нє відоме місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Роз-
ваги, 27, кв.19, по кримінальному провадженню  
№ 42014080000000272 за обвинуваченням Серби 
Володимира Івановича у вчиненні злочинів, передба-
чених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 365 КК України, 
яке відбудеться 10 березня 2017 року о 10-30 год., 24 
березня 2017 року о 10-30 год. за адресою: м. Запо-
ріжжя, вул. Перемоги, 51, зал судових засідань № 1.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, 
буд. 39 «А») розглядає позовну заяву Публічного акціонер-
ного товариства «Укрсоцбанк» до Лях С. В., Лях О. А. про 
стягнення заборгованості за кредитом.

Відповідачі: Лях Сергій Володимирович, 27.02.1966 р.н., 
останнє місце реєстрації якого: Донецька область, м. Хар-
цизьк, вул. Енгельса, 15, Лях Олена Анатоліївна, 27.08.1971 
р.н., останнє місце реєстрації якої: Донецька область, м. Хар-
цизьк, вул. Енгельса, 15, викликаються на 17.03.2017 року о 
09.20 год. до Добропільського міськрайонного суду, кабінет 
№ 14, для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної 
справи пропонується надати суду письмові пояснення та за-
перечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідачів, 
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше спра-
ву буде розглянуто у їхню відсутність на підставі наявних у 
ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Охтирський міськрайонний суд Сумської облас-
ті викликає як відповідачку Старосту Марію Василів-
ну, 08.11.1960 р.н., по цивільній справі № 583/258/17, 
провадження № 2/583/312/17 в судове засідання для 
розгляду цивільної справи за позовом Хромцової 
Євдокії Іванівни до Грінченківської сільської ради 
Охтирського району Сумської області, Старости Ма-
рії Василівни, ПСА «Десна», третя особа: Охтирська 
районна державна нотаріальна контора Сумської об-
ласті про визнання додаткового строку для подання 
заяви про прийняття спадщини.

Розгляд справи відбудеться 09 березня 2017 року 
о 13.30 год. в приміщенні Охтирського міськрайон-
ного суду Сумської області за адресою: вул. Неза-
лежності, 5, м. Охтирка, Сумська область. Явка сто-
рін в судове засідання визнана обов’язковою.

У разі неявки відповідачки справу буде розгляну-
то без її участі. Головуючий по справі суддя  Кова-
льова О. О.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
буд. 2) розглядає цивільну справу за позовною за-
явою Зайцевої Ірини Миколаївни до Зайцева Сергія 
Пантелеєвича про розірвання шлюбу. Відповідач по 
справі Зайцев Сергій Пантелеєвич, останнє відоме 
місце проживання: Донецька область, м. Горлівка, 
вул. Перемоги, буд. № 95, кв. № 3, викликається на 
10 березня 2017 p. на 10 год. 00 хв. до Слов’янського 
міськрайонного суду Донецької області (Донецька 
область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідач повинен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Хаустова Т. А.

В Бобровицькому районному суді Чернігівської 
області знаходиться цивільна справа № 729/12/17; 
2/729/123/17 р. за позовом ПАТ АБ «Укргазбанк» до 
Кобцева Романа Васильовича про стягнення забор-
гованості, останнім місцем реєстрації відповідача є: 
м. Бобровиця Чернігівської області, вул. Зелена, 38.

Кобцев Роман Васильович викликається в судо-
ве засідання Бобровицького районного суду Черні-
гівської області на 10 березня 2017 року о 09 годині 
00 хвилин як відповідач у справі за адресою: м. Бо-
бровиця, вул. Незалежності, 47.

В разі неявки справа буде розглядатися на підставі 
у ній доказів за відсутності відповідача.

З часу опублікування оголошення в газеті, відпові-
дач являється належно повідомленим про час та міс-
це слухання справи.

Суддя Демченко Л. М.

Підозрюваний Сверлович Владислав Юрійович, 
04.01.1975 року народження, зареєстрований за 
адресою: Закарпатська область, Перечинський ра-
йон, с. Дубриничі, вул. Підгорбна, 4, на підставі ст.ст. 
133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитись 
о 10 год. 00 хв.  9 березня 2017 року до кабінету  
№ 74 слідчого відділу УСБУ в Закарпатській облас-
ті, до старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчо-
го відділу Управління СБ України в Закарпатській об-
ласті Будюха Д. Є. за адресою: місто Ужгород, ву-
лиця Довженка, 3, для повідомлення Вам підозри у 
кримінальному провадженні № 22015070000000125 
за ознаками вчинення Вами злочинів, передбачених  
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 338 КК України, а також для участі 
в проведенні слідчих та процесуальних дій.

Повістка про виклик в суд обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області – судді Река А. С. знаходиться спеціальне криміналь-
не провадження № 426/7276/16-к стосовно Кокоткіної Окса-
ни Сергіївни, 11.06.1971 року народження, обвинуваченої у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 
1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Кокоткіна О.С. зареє-
стрована за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. 
Ленінградська, буд. 50.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Кокоткі-
ну Оксану Сергіївну у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 16 березня 2017 року об 11.00 год. в залі Сватів-
ського районного суду Луганської області, що розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючої судді Реки А. С., суддів Юрченко C. O., Осіпенко Л. М.

Дрогобицький міськрайонний суд повідомляє 
СТАДНИК Ганну Григорівну  (останнє відоме міс-
це проживання: м. Дрогобич, вул. В.Великого, 2, кв. 
8 як обвинувачену в справі у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2  
ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 2  
ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1  
ст. 366 КК України.

Підготовче судове засідання відбудеться 
10.03.2017 р. о 09.30 год. (адреса суду: м. Дрогобич, 
вул. Війтівська Гора, 39, каб. 8.)

Суддя Гарасимків Л. І.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу за позовом Богдан Юрія Юрійови-
ча до Горлівської міської ради про визнання права влас-
ності.

Відповідач по справі Горлівська міська рада, яка роз-
ташована за адресою: Донецька область, м. Горлівка, пр. 
Перемоги, б. 67, викликається на 08.10 год. 06 березня 
2017 р. до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя І. О. Сидоренко

Івашко Людмила Павлівна викликається в судо-

ве засідання до Пологівського районного суду За-

порізької області як відповідачка по цивільній справі 

№324/2220/16-ц за позовом Івашка Олександра Єв-

генійовича до Івашко Людмили Павлівни про розі-

рвання шлюбу, яке відбудеться 09.03.2017 року о 8 

год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: вул. Єднос-

ті, 28, м. Пологи Запорізької області.

Суддя Іванченко М. В.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, До-
нецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає 
цивільну справу ЄУН 229/4483/16-ц номер провадження 
2/229/301/2017 за позовом Ященка Едуарда Леонідовича до 
Калашника Олександра Сергійовича про стягнення боргу за 
договором позики.

Відповідач у справі Калашник Олександр Сергійович, 28 
квітня 1990 р. н., (останнє місце проживання: Донецька обл., 
м. Дружківка, вул. Космонавтів, буд. 30, кв.15), викликаєть-
ся на 09 березня 2017 р. на 13 год. 20 хв. до суду для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. В разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута у його відсутності. 

Суддя Є. В. Петров

Старобільський районний суд Луганської 
області викликає Міснікова Якова Васильо-
вича, Міснікову Галину Олегівну, які меш-
кають: Луганська область, Антрацитівський 
район, смт Кріпенське, вул. Хіміча, 14/4 
як відповідачів у судове засідання по ци-
вільній справі №431/23/17-ц, провадження 
№2/431/237/17 за позовом ПАТ КБ «Правекс-
Банк» до Міснікова Я. В., Міснікової Г. О. про 
стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, що відбудеться 13 березня 2017р. о 
08.00 год. у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 
38-«а». У разі неявки на вказане судове за-
сідання, суд розглядатиме справу без вашої 
участі на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. В. Кудрявцев

Первомайський міськрайонний суд 
Харківської області викликає Рижкова 
Олександра Анатолійовича, 02.09.1968 
року народження у судове засідання, 
призначене на 16 березня 2017 року о 
10 годині 45 хвилин по цивільній справі  
№ 632/2318/16-ц, пров. № 2/632/76/17 
за позовом Рижкової Наталі Петрівни до 
Рижкова Олександра Анатолійовича про 
розірвання шлюбу.

Адреса суду: 64102, Харківська об-
ласть, м. Первомайський, вул. Бугайчен-
ко, 34, зал судових засідань № 4.

Суддя О. В. Кочнєв

Краснолиманським міським судом До-
нецької області (84406, м. Лиман, вул. Не-
залежності,13) розглядається цивільна 
справа № 236/472/17 за позовом Бара-
нова Дмитра Ігоревича до Баранової Юлії 
Олегівни про розірвання шлюбу.

Відповідачка Баранова Юлія Олегівна 
викликається до каб. № 12 суду на 13 бе-
резня 2017 року на 15 годину 30 хвилин 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У ра-
зі неявки відповідачки, справи буде роз-
глянута у її відсутності за наявними дока-
зами.

Суддя Саржевська І. В.

Підозрюваному Самойлову Олексію 

Миколайовичу, 24.03.1961 р.н., зареє-

строваному за адресою: м. Харків, вул. 

Архітекторів, 34, кв. 170, відповідно до ви-

мог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно 

з’явитися 07.03.2017 р. о 10 год. 00 хв. до 

старшого слідчого слідчого відділу УСБУ 

в Харківській області капітана юстиції Со-

колка Д. Ю. (м. Харків, вул. Мироносиць-

ка, 2) для відкриття та ознайомлення з 

матеріалами кримінального провадження  

№ 22014220000000144.

Чигиринський районний суд Черкась-
кої області повідомляє, що 09 березня 
2017 року о 08 год. 10 хв. в залі судових 
засідань за адресою: вул. Петра Дорошен-
ка, 47, м. Чигирин Черкаської області, бу-
де проводитись слухання цивільної спра-
ви № 2/708/94/17 за позовом Публічно-
го акціонерного товариства комерційного 
банку «ПРИВАТБАНК» до Рошки Миколи 
Вікторовича про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором.

В разі неявки в судове засідання відпо-
відача Рошки Миколи Вікторовича, спра-
ва буде розглянута без його участі.

Оголошення про виклик відповідача, 
відповідно до ст. 74 ЦПК України, вважа-
ється належним повідомленням.

Суддя О. Г. Івахненко
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код 140.

4. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
ідентифікаційний код 21560766, Донецька філія, іден
тифікаційний код 01183764, для податкових наклад
них, індивідуальний податковий номер 215607626656, 
код 140, №1.

5. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
ідентифікаційний код 21560766, Донецька філія, іден
тифікаційний код 01183764, для податкових наклад
них, індивідуальний податковий номер 215607626656, 
код 140, №2.

6. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
ідентифікаційний код 21560766, Донецька філія, іден
тифікаційний код 01183764, для податкових наклад
них, індивідуальний податковий номер 215607626656, 
код 140, №3.

7. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
ідентифікаційний код 21560766, Донецька філія, іден
тифікаційний код 01183764, для податкових наклад
них, індивідуальний податковий номер 215607626656, 
код 140, №4.

8. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
ідентифікаційний код 21560766, Донецька філія, іден
тифікаційний код 01183764, для податкових наклад
них, індивідуальний податковий номер 215607626656, 
код 140, №5.

9. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
ідентифікаційний код 21560766, Донецька філія, іден
тифікаційний код 01183764, для податкових наклад
них, індивідуальний податковий номер 215607626656, 
код 140, №6.

10. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
ідентифікаційний код 21560766, Донецька філія, іден
тифікаційний код 01183764, для податкових наклад
них, індивідуальний податковий номер 215607626656, 
код 140, №7.

11. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
ідентифікаційний код 21560766, Донецька філія, іден
тифікаційний код 01183764, для податкових наклад
них, індивідуальний податковий номер 215607626656, 
код 140, №8.

12. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
ідентифікаційний код 21560766, Донецька філія, іден
тифікаційний код 01183764, для податкових наклад
них, індивідуальний податковий номер 215607626656, 
код 140, №9.

13. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
ідентифікаційний код 21560766, Донецька філія, іден
тифікаційний код 01183764, для податкових наклад
них, індивідуальний податковий номер 215607626656, 
код 140, №10.

14. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
ідентифікаційний код 21560766, Донецька філія, іден
тифікаційний код 01183764, для податкових наклад
них, індивідуальний податковий номер 215607626656, 
код 140, №11.

12. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
ідентифікаційний код 21560766, Донецька філія, іденти
фікаційний код 01183764, для рахунків, №1.

13. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
ідентифікаційний код 21560766, Донецька філія, іденти
фікаційний код 01183764, для рахунків, №2.

14. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
ідентифікаційний код 21560766, Донецька філія, іденти
фікаційний код 01183764, для рахунків, №3.

15. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
ідентифікаційний код 21560766, Донецька філія, іденти
фікаційний код 01183764, для рахунків, №4.

16. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
ідентифікаційний код 21560766, Донецька філія, іденти
фікаційний код 01183764, для рахунків, №5.

17. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
ідентифікаційний код 21560766, Донецька філія, іденти
фікаційний код 01183764, для рахунків, №6.

18. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
ідентифікаційний код 21560766, Донецька філія, іденти
фікаційний код 01183764, для рахунків, №7.

19. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
ідентифікаційний код 21560766, Донецька філія, іденти
фікаційний код 01183764, для рахунків, №8.

20. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
ідентифікаційний код 21560766, Донецька філія, іденти
фікаційний код 01183764, для рахунків, №9.

21. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
ідентифікаційний код 21560766, Донецька філія, іденти
фікаційний код 01183764, для рахунків, №10.

22. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
ідентифікаційний код 21560766, Донецька філія, іден
тифікаційний код 01183764, для рахунків.

23. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
ідентифікаційний код 21560766, Донецька філія, код 
01183764, центр продажу послуг та обслуговування спо
живачів, для документів, №1.

24. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
ідентифікаційний код 21560766, Донецька філія, іденти
фікаційний код 01183764, центр продажу послуг та об
слуговування споживачів, №1.

25. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Україна, 
«Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №259.

26. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
ідентифікаційний код 21560766, Донецька філія, іденти
фікаційний код 01183764, для відряджень.

27. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
ідентифікаційний код 21560766, Донецька філія, іден
тифікаційний код 01183764, відділ кадрів.

28. Донецька філія публічного акціонерного това
риства «Укртелеком», ідентифікаційний код 01183764, 
служба охорони праці.

29. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
Донецька філія, ідентифікаційний код 01183764, пер
ший відділ.

30. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
Донецька філія, ідентифікаційний код 01183764, для 
пакетів.

31. Донецька філія публічного акціонерного товари
ства «Укртелеком», Україна, м. Донецьк, ідентифікацій
ний код 01183764, другий відділ.

32. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
іденти фікаційний код 21560766, Донецька філія, код 
01183764, центр продажу послуг та обслуговування спо
живачів, для договорів, №1.

33. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
ідентифікаційний код 21560766, Донецька філія, код 
01183764, центр продажу послуг та обслуговування спо
живачів, для договорів, №2.

34. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
ідентифікаційний код 21560766, Донецька філія, код 
01183764, центр продажу послуг та обслуговування спо
живачів, для документів, №2.

35. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
ідентифікаційний код 21560766, Донецька філія, код 
01183764, центр продажу послуг та обслуговування спо
живачів, для документів.

36. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
ідентифікаційний код 21560766, Донецька філія, іденти
фікаційний код 01183764, центр продажу послуг та об
слуговування споживачів.

37. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
ідентифікаційний код 21560766, Донецька філія, іденти
фікаційний код 01183764, центр продажу послуг та об
слуговування споживачів, №2.

38. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
ідентифікаційний код 21560766, Донецька філія, код 
01183764, центр продажу послуг та обслуговування спо
живачів, для договорів.

39. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
Україна, Донецька філія, код 01183764, канцелярія.

40. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
Україна, Донецька філія, цех телекомунікаційних послуг 
№1, м. Амвросіївка, ідентифікаційний код 01183764.

41. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
Україна, Донецька філія, цех телекомунікаційних послуг 
№2, м. Артемівськ, ідентифікаційний код 01183764.

42. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
Україна, Донецька філія, цех телекомунікаційних по
слуг №3, смт Велика Новосілка, ідентифікаційний код 
01183764.

43. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
Україна, Донецька філія, цех телекомунікаційних послуг 
№4, м. Волноваха, ідентифікаційний код 01183764.

44. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
Україна, Донецька філія, цех телекомунікаційних послуг 
№5, смт Володарське, ідентифікаційний код 01183764.

45. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
Україна, Донецька філія, цех телекомунікаційних послуг 
№6, м. Дебальцеве, ідентифікаційний код 01183764.

46. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
Україна, Донецька філія, цех телекомунікаційних послуг 
№7, м. Дзержинськ, ідентифікаційний код 01183764.

47. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
Україна, Донецька філія, цех телекомунікаційних послуг 
№8, м. Добропілля, ідентифікаційний код 01183764.

48. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
Україна, Донецька філія, цех телекомунікаційних послуг 
№9, м. Дружківка, ідентифікаційний код 01183764.

49. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
Україна, Донецька філія, цех телекомунікаційних послуг 
№10, м. Єнакієве, ідентифікаційний код 01183764.

50. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
Україна, Донецька філія, цех телекомунікаційних послуг 
№11, м. Кіровське, ідентифікаційний код 01183764.

51. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
Україна, Донецька філія, цех телекомунікаційних послуг 
№12, м. Костянтинівка, ідентифікаційний код 01183764.

52. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
Україна, Донецька філія, цех телекомунікаційних по
слуг №13, м. Красний Лиман, ідентифікаційний код 
01183764.

53. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
Україна, Донецька філія, цех телекомунікаційних по
слуг №14, м. Красноармійськ, ідентифікаційний код 
01183764.

54. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
Україна, Донецька філія, цех телекомунікаційних послуг 
№15, м. Макіївка, ідентифікаційний код 01183764.

55. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
Україна, Донецька філія, цех телекомунікаційних послуг 
№16, смт Мангуш, ідентифікаційний код 01183764.

56. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
Україна, Донецька філія, цех телекомунікаційних послуг 
№17, м. Мар’їнка, ідентифікаційний код 01183764.

57. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
Україна, Донецька філія, цех телекомунікаційних послуг 
№18, м. Новоазовськ, ідентифікаційний код 01183764.

58. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
Україна, Донецька філія, цех телекомунікаційних послуг 
№19, м. Олександрівка, ідентифікаційний код 01183764.

59. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
Україна, Донецька філія, цех телекомунікаційних послуг 
№20, м. Селидове, ідентифікаційний код 01183764.

60. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
Україна, Донецька філія, цех телекомунікаційних послуг 
№21, м. Слов’янськ, ідентифікаційний код 01183764.

61. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
Україна, Донецька філія, цех телекомунікаційних послуг 
№22, м. Сніжне, ідентифікаційний код 01183764.

62. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
Україна, Донецька філія, цех телекомунікаційних послуг 
№23, смт Старобешеве, ідентифікаційний код 01183764.

63. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
Україна, Донецька філія, цех телекомунікаційних послуг 
№24, смт Тельманове, ідентифікаційний код 01183764.

64. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
Україна, Донецька філія, цех телекомунікаційних послуг 
№25, м. Торез, ідентифікаційний код 01183764.

65. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
Україна, Донецька філія, цех телекомунікаційних послуг 
№26, м. Харцизьк, ідентифікаційний код 01183764.

66. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
Україна, Донецька філія, цех телекомунікаційних послуг 
№27, м. Шахтарськ, ідентифікаційний код 01183764.

67. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
Україна, Донецька філія, цех телекомунікаційних послуг 
№28, м. Ясинувата, ідентифікаційний код 01183764.

68. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
Україна, Донецька філія, центр телекомунікаційних по
слуг №1, м. Донецьк, ідентифікаційний код 01183764.

69. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
Україна, Донецька філія, центр механізації, ідентифіка
ційний код 01183764.

70. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
Україна, Донецька філія, центр технічної експлуатації 
міжміського телефоннотелеграфного зв’язку, іденти
фікаційний код 01183764.

71. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
Донецька філія, центр телекомунікаційних послуг №1, 
група вимірювань та випробувань, для протоколів.

72. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
Україна, Донецька філія, центр технічної експлуатації ме
режі передавання даних, ідентифікаційний код 01183764.

73. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
Україна, Донецька філія, центр телекомунікаційних по
слуг №2, м. Маріуполь, ідентифікаційний код 01183764.

74. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
Україна, Донецька філія, центр телекомунікаційних по
слуг №3, м. Горлівка, ідентифікаційний код 01183764.

75. Публічне акціонерне товариство «Укртеле
ком», Україна, Донецька філія, центр телекомунікацій
них послуг №4, м. Краматорськ, ідентифікаційний код 
01183764.

76. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 
Україна, Донецька філія, центр інформаційних техно
логій і технічного забезпечення, ідентифікаційний код 
01183764.

77. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Україна, 
«Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №26.

78. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Україна, 
«Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №27.

79. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Україна, 
«Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №28.

80. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Україна, 
«Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №29.

81.Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Україна, 
«Укрте леком», ідентифікаційний код 21560766, №30.

82. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Україна, 
«Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №31.

83. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Україна, 
«Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №32.

84. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Україна, 
«Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №33.

85. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Україна, 
«Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №34.

86. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Україна, 
«Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №35.

87. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Україна, 
«Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №36.

88. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Україна, 
«Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №37.

89. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Україна, 
«Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №38.

90. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Україна, 
«Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №39.

91. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Україна, 
«Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №40.

92. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Україна, 
«Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №41.

93. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Україна, 
«Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №42.

94. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Україна, 
«Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №43.

95. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Україна, 
«Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №44.

96. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Україна, 
«Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №45.

97. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Україна, 
«Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №46.

98. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Україна, 
«Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №47.

99. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Україна, 
«Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №48.

100. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Украї
на, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №49.

101. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Украї
на, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №50.

102. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Украї
на, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №51.

103. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Украї
на, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №52.

104. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Украї
на, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №53.

105. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Украї
на, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №54.

106. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Украї
на, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №55.

107. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Украї
на, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №56.

108. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Украї
на, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №57.

109. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Украї
на, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №58.

110. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Украї
на, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №59.

111. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Украї
на, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №60.

112. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Украї
на, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №61.

113. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Украї
на, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №62.

114. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Украї
на, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №63.

115. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Украї
на, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №64.

116. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Украї
на, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №65.

117. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Украї
на, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №260.

118. Відкрите акціонерне товариство, м. Київ, Україна, 
«Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №334.

119. Відкрите акціонерне товариство «Укртелеком», 
ідентифікаційний код 21560766, Донецька філія, цех те
лекомунікаційних послуг №25, ідент. код 01183764, для 
податкових накладних, Індивідуальний податковий но
мер 215607626656, код 140025.

120. Відкрите акціонерне товариство, м. Київ, Укра
їна, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, 
№238.

121. Відкрите акціонерне товариство «Укртелеком», 
ідентифікаційний код 21560766, Донецька філія, цех те
лекомунікаційних послуг №25, ідент. код 01183764, для 
рахунків.

122. Відкрите акціонерне товариство «Укртелеком», 
Україна, Укртелеком, Донецька філія, ідентифікаційний 
код 01183764, №5.

123. Відкрите акціонерне товариство «Укртелеком», 
Україна, Укртелеком, Донецька філія, ідентифікаційний 
код 01183764, №3.

124. Відкрите акціонерне товариство «Укртелеком», 
Україна, Укртелеком, Донецька філія, ідентифікаційний 
код 01183764, №346.

125. Відкрите акціонерне товариство «Укртелеком», 
ідентифікаційний код 21560766, Донецька філія, цех те
лекомунікаційних послуг №22, ідент. код 01183764, для 
рахунків.

126. Відкрите акціонерне товариство «Укртелеком», 
м. Київ, Україна, «Укртелеком», ідентифікаційний код 
21560766, №30.

127. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Украї
на, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №414.

128. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Украї
на, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №415.

129. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Украї
на, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №416.

130. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Украї
на, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №417.

131. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Украї
на, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №418.

132. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Украї
на, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №419.

133. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Украї
на, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №420.

134. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Украї
на, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №421.

135. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Украї
на, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №422.

136. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Украї
на, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №423.

137. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Украї
на, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №424.

138. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Украї
на, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №425.

139. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Украї
на, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №426.

140. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Украї
на, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №427.

141. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Украї
на, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №428.

142. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Україна, 
«Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №429.

Зазначені вище печатки просимо вважати недійсними.

Також просимо вважати недійсними з 01.03.2017 
будь-які печатки, які містять зазначені надалі словоспо-
лучення (в будь-якій послідовності чи окремо частина-
ми) на російській мові: «Донецкий филиал ПАО «Укрте
леком», местонахождение: 83001, г. Донецк, проспект 
Комсомольський, 22.

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає Бабенецького Ан
дрія Ілліча, який був прописаний за адресою: м. Чернівці, вул. Над
річна, 23, як відповідача по справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» про 
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться о 10.00 годині 14 березня 2017 року в 
приміщенні Садгірського районного суду м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки в судове засідання справу 
буде розглянуто у вашу відсутність за наявними матеріалами.

Суддя Байцар Л. В.

Золочівський районний суд Львівської області викликає Раска Ярос
лава Євгеновича, останнє відоме місце реєстрації та проживання: с. Чи
жів Золочівського району Львівської області, як відповідача по справі  
№ 445/2031/16 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Раска Ярослава Євгено
вича про стягнення боргу.

Судове засідання відбудеться 10.04.2017 року о 14.30 год. у приміщенні 
Золочівського районного суду Львівської області (Львівська область, м. Зо
лочів, бульвар Сковороди, 5).

У разі неявки в судове засідання відповідача, справа згідно з вимогами ЦПК 
України, буде розглянута у його відсутність на підставі наявних у ній доказів.

Суддя В. М. Сивак

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області (85302, м. По
кровськ, вул. Європейська, 20) розглядає цивільну справу за позовом ТОВ 
«Фінансова компанія «Довіра та гарантія» про звернення стягнення.

Відповідачі: Ярошевський Сергій Сергійович, Васильченко Олена Владис
лавівна, Ярошевська Світлана Володимирівна, Ярошевський Сергій Івано
вич викликаються на 20 березня 2017 року о 10.00 год. до суду, каб. № 7, 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та до
кази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута у їхню відсутність.

Суддя Хмельова C. M.

Новоайдарський районний суд викликає Нехрістова Владислава Ві
талійовича як відповідача в судове засідання за позовом Нехрістової 
Тетяни Вікторівни до Нехрістова Владислава Віталійовича, що відбу
деться 14 березня 2017 року о 10.30 годині в приміщенні суду за адре
сою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, 38.

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

Суддя В. Б. Мартинюк

Самойленко Олексій Іванович викликається в судове засідання до 
Пологівського районного суду Запорізької області як відповідач по ци
вільній справі № 324/2145/16ц за позовом ТОВ «Фінансова компанія 
«Європейська агенція з повернення боргів» до Самойленка Олексія 
Івановича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке 
відбудеться 10.03.2017 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні суду за адре
сою: вул. Єдності, 28, м. Пологи, Запорізької області.

Суддя Іванченко М. В.

Лисичанський міський суд Луганської області повідомляє про те, що 17 лютого 2017 
року було винесено заочне рішення по справі № 415/631/17ц, н.п. 2/415/575/17 за позо
вом Губанова Бориса Олексійовича до Губанової Ольги Олексіївни про розірвання шлюбу.

Позовні вимоги задоволено.
Суддя Л. Б. Чернобривко

Повідомлення про проведення Зборів

25 березня 2017 року о 13.00 годині за адресою: м. Київ, вул. По

пудренка, 52, корпус Б (Увага! Адреса змінилась) відбудуться збори 

потерпілих громадян від діяльності групи будівельних компаній Еліта

Центр, по земельній ділянці: м. Київ, вул. Курнатовського, 7Б.

Збори проводяться з ініціативи Ради Уповноважених представників. 

Реєстрація починається о 12.30 год. Прохання не запізнюватись.

Вінницький міський суд Вінницької області викликає як відповіда
ча Пасічника Кирила Вікторовича, останнє відоме місце проживан
ня: м. Вінниця, вул. Константиновича, 46/62, у судове засідання, яке 
відбудеться 13 березня 2017 року о 09 год. 20 хв. під головуванням  
судді Ан О. В. (зал с/з № 22, вул. Грушевського, 17, м. Вінниця), у ци
вільній справі № 127/86/17 за позовом Товариства з обмеженою від
повідальністю «Дата Майнінг Груп» до Пасічника Кирила Вікторовича 
про стягнення заборгованості, справа буде розглянута без участі від
повідача.

Кремінський районний суд викликає Нагорняк Римму Іванівну, яка 
зареєстрована за адресою: Луганська область, м. Кремінна, с. Площан
ка, вул. Озерна, буд. 8, кв. 1, як відповідачку в судове засідання з ци
вільної справи № 414/166/17, провадження № 2/414/101/2017 за по
зовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «При
ватбанк» до Нагорняк Римми Іванівни про стягнення заборгованості 
за кредитним договором, яке відбудеться 14 березня 2017 року о 14 
годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область,  
м. Кремінна, пл. Красна, буд. 5.

Суддя Ковальов В. М.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Брусило Інну Іванів
ну, останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Богатирська, 10,  
кв. 86, як відповідачку по цивільній справі за позовом Мальцевої О. І. 
до Брусило І. І., третя особа: Літвінова Н. Г., про усунення перешкод 
в реалізації права власності на нерухоме майно шляхом виселення з 
житлового приміщення.

Судове засідання відбудеться 03.04.2017 р. о 14.15 год. у примі
щенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул.  
М. Тимошенка, 2є, каб. 19.

Суддя А. В. Шевчук

Придніпровський районний суд м. Черкаси викликає в судове засі
дання по справі за позовною заявою Голуб Марії Валеріївни до Інозем
цева Андрія Вікторовича про розірвання шлюбу та стягнення аліментів 
на утримання неповнолітніх дітей, як відповідача Іноземцева Андрія Ві
кторовича, 10.01.1984 р.н., яке відбудеться 13.03.2017 року о 09 год. 
00 хв. в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси, вул. 
Гоголя 316, каб, 319.

Явка обов’язкова, в разі неявки справа буде розглянута без учас
ті відповідача.

Суддя В. В. Шипович
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Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області ви-
кликає в судове засідання на 09 год. 00 хв. 09 березня 2017 ро-
ку як відповідача Шпагіна Володимира Олександровича (останнє 
відоме місце проживання: вул. Київська (Жовтневої революції) 
45-а, кв. 12, у м. Вознесенську Миколаївської області) в справі за 
позовом Публічного акціонерного товариства комерційного бан-
ку «ПриватБанк» до Шпагіна Володимира Олександровича про 
стягнення заборгованості за кредитний договором.

Засідання відбудеться в приміщенні Вознесенського міськра-
йонного суду за адресою: м. Вознесенськ Миколаївської області, 
вул. Кібрика, 11, каб. №14.

В разі неявки відповідача в судове засідання, справа буде роз-
глянута без його участі на підставі наявних в ній матеріалів.

Суддя О. В. Вуїв

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької об-
ласті (вул. Образцова, 6, м. Жмеринка Вінницької об-
ласті) викликає Штельмах Людмилу Олександрів-
ну як відповідача в судове засідання на 10.00 годину 
21 березня 2017 року в цивільній справі за позовом 
Штельмаха C.M. до Штельмах Л.О., із участю третьої 
особи Вінницької райдержадміністрації, про позбав-
лення батьківських прав та стягнення аліментів на 
утримання дітей.

У разі неявки сторони викликаються у наступне 
судове засідання в даній справі на 10.00 годину 31 
березня 2017 року.

Суддя В М. Вернік

Просимо власника котельні за адресою: 04071, м. 

Київ, Подільський район, вул. Ярославська, 4, 

негайно зв’язатись по тел. 067-407-05-03 із ТОВ 

«Music Trade», та надати всі дозвільні документи на 

котельню і земельний участок на якому вона знахо-

диться.

У разі нез’явлення котельню буде знесено (демон-

товано) з покладенням на Вас всіх витрат.

В провадженні Бердянського міськрайонного су-
ду Запорізької області знаходиться обвинувальний 
акт у кримінальному провадженні відносно Романо-
ва Романа Олександровича у вчиненні кримінально-
го правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 КК України.

Як обвинувачений викликається Романов Роман 
Олександрович в підготовче судове засідання, яке 
призначено на 09 год. 30 хв. 14 березня 2017 року та 
відбудеться в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: вул. Консульська, 64, м. Бер-
дянськ, Запорізька область. 

Суддя Морока С.М.

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

Болградський районний суд Одеської області повідомляє від-
повідача Заліпаєва Бориса Олександровича, 15 вересня 1994 ро-
ку народження, останнє відоме місце реєстрації за адресою: вул. 
Карла Маркса, № 154, с. Василівка, Болградський район, Одесь-
ка область, що 03.04.2017 року о 14.30 годині в залі судового за-
сідання № 4 Болградського районного суду Одеської області за 
адресою: Одеська область, м. Болград, вул. 25 Серпня, № 192 
відбудеться судове засідання по цивільній справі № 497/102/17-
ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний 
банк «ПриватБанк» до Заліпаєва Бориса Олександровича про 
стягнення заборгованості.

Болградський районний суд пропонує відповідачу Заліпаєву 
Борису Олександровичу подати пояснення, заперечення та усі 
наявні у нього докази по справі особисто або через представ-
ника.

У разі неявки в судове засідання Заліпаєва Бориса Олексан-
дровича, справа може бути розглянута за відсутністю відповідача 
та його представника за наявними у справі доказами.

Суддя С.В. Кодінцева

Болградський районний суд Одеської області повідомляє від-
повідачку Пєльтек Олену Миколаївну, 26 червня 1962 року наро-
дження, останнє відоме місце реєстрації за адресою: вул. Кутузо-
ва, № 47, с. Калчева, Болградський район, Одеська область, що 
03.04 2017 року о 14.00 годині в залі судового засідання № 4 Бол-
градського районного суду Одеської області за адресою: Одесь-
ка область, м. Болград, вул. 25 Серпня, № 192 відбудеться судове 
засідання по цивільній справі № 497/99/17-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» 
до Пєльтек Олени Миколаївни про стягнення заборгованості.

Болградський районний суд пропонує відповідачці Пєльтек 
Олені Миколаївні, подати пояснення, заперечення та усі наявні у 
неї докази по справі особисто або через представника

У разі неявки в судове засідання Пєльтек Олени Миколаїв-
ни, справа може бути розглянута за відсутністю відповідачки та її 
представника за наявними у справі доказами.

Суддя С.В. Кодінцева

Болградський районний суд Одеської області повідомляє від-
повідачку Мінжирян Пелагею Дмитрівну, 05 квітня 1980 року на-
родження, останнє відоме місце реєстрації за адресою: вул. Ло-
моносова, № 91, с. Нові Трояни, Болградський район, Одеська 
область, що 03.04.2017 року о 15.00 годині в залі судового за-
сідання № 4 Болградського районного суду Одеської області за 
адресою: Одеська область, м. Болград, вул. 25 Серпня, № 192 
відбудеться судове засідання по цивільній справі № 497/98/17-ц 
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Мінжирян Пелагеї Дмитрів-
ни про стягнення заборгованості.

Болградський районний суд пропонує відповідачці Мінжирян 
Пелагеї Дмитрівні, подати пояснення, заперечення та усі наявні у 
неї докази по справі особисто або через представника.

У разі неявки в судове засідання Мінжирян Пелагеї Дмитрів-
ни, справа може бути розглянута за відсутністю відповідачки та її 
представника за наявними у справі доказами.

Суддя С.В. Кодінцева

Вінницький міський суд Вінницької області ви-
кликає як відповідача Біляк Дениса Володимирови-
ча, останнє місце реєстрації: вул. Отважних, буд. 15, 
кв. 11, м. Донецьк, в судове засідання, яке відбудеть-
ся 22.03.2017 року о 10.00 год. за адресою: м. Вінни-
ця, вул. Грушевського, 17, каб. № 36, по цивільній 
справі № 127/14388/16-ц Мазур Андрія Віталійовича 
до Товариства з обмеженою відповідальністю «АВТО 
ГЕО», Біляк Дениса Володимировича, Мельниченка 
Олександра Петровича про визнання договору купів-
лі-продажу недійсним та витребування майна у до-
бросовісного покупця.

Справу розглядає суддя Жмудь О.О.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. У випад-

ку неявки в судове засідання, справу буде розгляну-
то за відсутності відповідача.

Суддя О.О. Жмудь

В провадженні Ірпінського міського суду Київ-
ської області перебуває цивільна справа за позовом 
Кирильчука Дмитра Михайловича до Товариства з 
обмеженою відповідальністю «БГМ ЛТД», Орлової 
Ольги Павлівни, третя особа: Комунальне підприєм-
ство «Центр розвитку та інвестицій Васильківського 
району» про усунення перешкод у користуванні зе-
мельною ділянкою, визнання договору купівлі-про-
дажу майнових прав на квартиру недійсним та вилу-
чення запису з державного реєстру речових прав та 
їх обтяжень.

Суд викликає на 23.03.2017 року на 10.00 год., 
Орлову Ольгу Павлівну, представника ТОВ «БГМ 
ЛТД» як відповідача та представника КП «Центр роз-
витку та інвестицій Васильківського району» як тре-
тю особу. Явка обов’язкова.

Суддя С.І. Оладько

Жашківський районний суд Черкаської облас-
ті викликає в судове засідання як відповідача по ци-
вільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до 
Журавського Дениса Володимировича про стягнен-
ня заборгованості. Журавський Денис Володимиро-
вич, 09.09.1986 року народження, згідно відомостей 
адресно-довідкового підрозділу ГУДМС в Черкаській 
області, останнє відоме місце реєстрації: вул. Лені-
на, 105, с. Нагірна Жашківського району Черкаської 
області, знято з реєстрації 17.10.2013 року до м. Лу-
ганськ.

Судове засідання відбудеться 22 березня 2017 ро-
ку о 09 год. 00 хв. у залі судових засідань Жашків-
ського районного суду Черкаської області за адре-
сою: вул. Благовісна, 8, м. Жашків, Черкаська об-
ласть.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки в судове 
засідання, справа буде розглянута без вашої участі.

Суддя Р.В. Шимчик

Суворовський районний суд міста Одеси викли-
кає як відповідачку Токарчук Олександру Михайлів-
ну, останнє відоме місце проживання: м. Одеса, вул. 
Добровольського, 132, кв. 56, у судове засідання, яке 
відбудеться 13 березня 2017 року о 12.00 годині в 
приміщені Суворовського районного суду міста Оде-
си за адресою: м. Одеса, вулиця Чорноморського ко-
зацтва, 68, зала судових засідань №15, у якому буде 
слухатися цивільна справа за позовом Пугача Олек-
сія Валерійовича до Токарчук Олександри Михайлів-
ни про визнання права власності.

До зазначеного часу відповідачці пропонується 
подати до суду заперечення проти позову з посилан-
ням на докази, якими вони обґрунтовуються. У разі 
неявки відповідачки в судове засідання без поваж-
них на те причин справа буде розглянута за її відсут-
ності.

Суддя О.М. Малиновський

Славутський міськрайонний суд Хмельницької об-
ласті повідомляє, що 9 березня 2017 року о 08 годині 
00 хвилин у Славутському міськрайсуді по вул. Ми-
ру, 16 Хмельницької області, буде розглядатися ци-
вільна справа за позовом Публічного акціонерного 
товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Гра-
нюка Геннадія Богдановича, 19.04.1977 р.н., жителя 
Славутського району, с. Марачівка, вул. Гагаріна, 7 
Хмельницької області, про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором.

Явка відповідача Гранюка Геннадія Богдановича 
обов’язкова.

Відповідач Гранюк Геннадій Богданович повинен 
надати заперечення проти позову та докази, якими 
вони обґрунтовуються.

В разі неявки відповідача справа буде розглянута 
без його участі.

Суддя В.І. Зеленська

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розсліду-

вання
Підозрюваному Балуєву Івану Олександровичу, 

16.11.1980 р.н., зареєстрований за адресою: Доне-
цька область, м. Гірник, вул. Рєпіна, буд. 29, кв. 3, на 
підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, вам необ-
хідно з’явитися 10 березня 2017 року до каб. № 308 
слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій 
області, до слідчого Чижинкової Т.Р. за адресою: До-
нецька область, м. Маріуполь, вул. Георгіївська, буд. 
77, для ознайомлення із матеріалами кримінального 
провадження, вручення вам повідомлення про зміну 
раніше повідомленої підозри, обвинувального акта 
та реєстру матеріалів у кримінальному провадженні 
№ 22014050000000363, за ч. 1 ст. 258-3 КК України у 
порядку ст. 290 КПК України при здійсненні спеціаль-
ного досудового розслідування.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської 
області повідомляє Максимюка Олега Васильовича, 
останнє відоме місце проживання якого: вул. Авто-
дорівська, 13, м. Первомайськ Миколаївської облас-
ті, що судовий розгляд у цивільній справі № прова-
дження 2/484/391/17 за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Максимюка Олега Васильовича про стяг-
нення заборгованості, призначено на 14 березня 
2017 року о 08.00 год. На призначений час Макси-
мюку Олегу Васильовичу слід з’явитися до суду за 
адресою: вул. І.Виговського, 18, м. Первомайськ Ми-
колаївської області. При собі мати паспорт або інший 
документ, що посвідчує особу.

У разі неявки відповідача, позов на підставі ч. 4 ст. 
169 ЦПК України, буде розглянутий за його відсут-
ності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О.Б. Хемич

В Бобровицькому районному суді Чернігівської 
області знаходиться цивільна справа за позовом ПАТ 
КБ «ПриватБанк» до Новохацького Валерія Васильо-
вича про стягнення заборгованості, останнім відо-
мим місцем проживання відповідача є: вул. Миру, 
буд. 7, кв. 1, с. Стара Басань, Бобровицький район, 
Чернігівська область.

Новохацький Валерій Васильович викликається 
в судове засідання Бобровицького районного суду 
Чернігівської області на 15.03.2017 року о 10 годині 
00 хвилин як відповідач у справі за адресою: м. Бо-
бровиця, вул. Незалежності, 47.

В разі неявки справа буде розглядатися на підставі 
наявних доказів за відсутності відповідача.

З часу опублікування оголошення в газеті, відпо-
відач є належно повідомленим про час та місце слу-
хання справи. 

Суддя Демченко Л.M.

В провадженні Бердичівського міськрайонного 
суду Житомирської області знаходиться цивільна 
справа № 274/5892/16-ц за позовом пп «Климчук» 
до Короля Віктора Вікторовича, Храмченка Олексан-
дра Анатолійовича про відшкодування шкоди, завда-
ної внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки.

Суд повідомляє відповідачів Короля Віктора Вікто-
ровича, останнє відоме місце проживання/реєстра-
ції якого: м. Хмельницький, вул. Червонофлотська, 
36, кв. 144; та Храмченка Олександра Анатолійовича, 
останнє відоме місце проживання/ реєстрації якого: 
Хмельницька область, Летичівський район, с. Верб-
ка, вул. Вишнева, 42, що 14.03.2017 року о 14 годи-
ні 15 хвилин в Бердичівському міськрайонному суді 
Житомирської області відбудеться судове засідання, 
на яке Король В.В., Храмченко О.А. повинні з’явитися 
як відповідачі. В іншому випадку справа буде розгля-
нута за їх відсутності згідно закону.

Суддя О. В. Замега

В провадженні Ірпінського міського суду Київської області перебуває 
цивільна справа за позовом Кирильчука Дмитра Михайловича до това-
риства з обмеженою відповідальністю «БГМ ЛТД», Шапошнікової Оле-
ни Володимирівни, третя особа: комунальне підприємство «Центр роз-
витку та інвестицій Васильківського району» про усунення перешкод у 
користуванні земельною ділянкою, визнання  договору купівлі-прода-
жу майнових прав на квартиру недійсним та вилучення запису з дер-
жавного реєстру речових прав та їх обтяжень.

Суд викликає на 23.03.2017 року на 11:00 год. Шапошнікову Олену 
Володимирівну, представника ТОВ «БГМ ЛТД» як відповідача та пред-
ставника КП «Центр розвитку та інвестицій Васильківського району»  як 
третю особу. Явка обов’язкова.

Суддя С. І. Оладько

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області знахо-
диться цивільна справа № 2/243/1249/2017 за позовом товариства з обмеженою 
відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та гарантія» до Таранця Олега Во-
лодимировича про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Розгляд справи по суті відбудеться 14.03.2017 року о 16-40 год. (додаткова да-
та 21.03.2017 року о 08-30 год.) у приміщенні Слов’янського міськрайонного суду 
Донецької області за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, буд. 2 (II поверх).

Явка відповідача Таранця Олега Володимировича, адреса реєстрації: Донецька 
область, м. Горлівка, вул. Герцена, 5, кв. 6, є обов’язковою. У разі неявки відпові-
дача справу буде розглянуто без його участі.

Відповідачу пропонується подати свої заперечення проти позову та докази.
При собі мати документ, що посвідчує особу.

Суддя І. М. Мінаєв

В Бобровицькому районному суді Чернігівської області знаходиться ци-
вільна справа №729/1334/16-ц; 2/729/60/17 р за позовом ПАТ «Чернігівобл-
енерго» до Нітчука Васида про стягнення збитків, завданих в результаті по-
рушення правил користування електроенергією для населення. Останнім за-
реєстрованим місцем проживання відповідача є: с. Козацьке Бобровицького 
р-ну Чернігівської області. вул. Шевченка, 10.

Нітчук Васид Ходжийович викликається в судове засідання Бобровицько-
го районного суду Чернігівської області на 15 березня 2017 року на 09 год. як 
відповідач у справі за адресою: м. Бобровиця, вул. Незалежності, 47.

У разі неявки справа буде розглядатися на підставі доказів у справі, за від-
сутності відповідача. З часу опублікування оголошення в газеті відповідач 
вважається належно повідомленим про час та місце слухання справи.

Суддя Бойко В. І.

Вишгородський районний суд Київської облас-
ті повідомляє, що в провадженні суду розглядаєть-
ся цивільна справа №363/4047/16-ц за позовом За-
ступника керівника Києво-Святошинської місцевої 
прокуратури Київської області в інтересах держави 
в особі територіальної громади міста Вишгород до 
Вишгородської міської ради Київської області, Ко-
леснікова Миколи Миколайовича, Старцевої Дарії Ві-
кторівни, Сенько Григорія Васильовича, Приватно-
го нотаріуса Вишгородського районного нотаріаль-
ного округу Київської області Семенюк Тетяни Васи-
лівни, треті особи  — Начатий Олександр Олегович, 
Пєшков Юрій Юрійович, Клюзко Олексій Іванович, 
Лук’яненко Марія Степанівна, Златін Максим Васи-
льович, Романенко Тетяна Петрівна, Сулима Наталія 
Володимирівна, Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Велесград 2015» про визнаґння незакон-
ним та скасування окремих положень рішення Виш-
городської міської ради №11/21 «Про затверджен-
ня проекту землеустрою  щодо відведення земель-
них ділянок у власність громадянам» від 27 квітня 
2012 року.

Судове засідання відбудеться 16 березня 2017 ро-
ку 14 годині 20 хвилин, за адресою: м. Вишгород, 
вул. Кургузова, 7, каб. №17.

У разі неявки відповідачів та третіх осіб без поваж-
них причин справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя М. Б. Баличева

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області сповіщає що 17 березня 2017 ро-
ку о 14.15 годині в приміщенні Новомосковського 
міськрайонного суду Дніпропетровської області (м. 
Новомосковськ, пров. Козацький, 8) під головуван-
ням судді Городецького Д.І. відбудеться розгляд ци-
вільної справи №183/4739/16 за позовом Публічно-
го акціонерного товариства комерційний банк «При-
ватбанк» до Козинець Артема Олександровича про 
стягнення заборгованості.

Як відповідач судом викликається Козинець Артем 
Олександрович, 16.10.1981 року народження, місце 
проживання якого суду не відомо.

Гадяцький районний суд Полтавської області викли-
кає Григоренка Ігоря Володимировича (останнє відо-
ме місце проживання: м. Гадяч, вул. Першотравнева, 23, 
Полтавської області) як відповідача по цивільній спра-
ві за позовом ПАТ КБ « ПриватБанк» до Григоренка Іго-
ря Володимировича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором б/н від 19.09.2012 року у розмірі 
22968,35 грн, у судове засідання, яке відбудеться 05 квіт-
ня 2017 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні суду за адре-
сою: вул. Лесі Українки, 6, м. Гадяч Полтавської області. 
В разі неявки відповідача в судове засідання та неповідо-
млення про причини неявки, справа буде розглянута за 
його відсутності. 

Суддя Заколодяжна О.А.

Бобровицький районний суд Чернігівської облас-
ті м. Бобровиця викликає відповідача: Кучеренка Се-
ргія Миколайовича, 17.06.1982 р. н., що проживає за 
адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 35, кв. 74 у судове 
засідання на 10 березня 2017 року о 10.00 год. 00 хв. 
у справі за позовом ПАТ «Чернігівобленерго» в особі 
Бобровицького РЕМ до Кучеренка С.М. про відшко-
дування збитків. В разі неявки у судове засідання, 
справа буде слухатися у Вашу відсутність.

Адреса суду: вул. Незалежності, 47, м. Бобровиця, 
Чернігівська область, Бобровицький район, 17400.

Суддя В. О. Кузюра

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської облас-
ті (суддя Шаповалова І.С.) викликає в судове засідання учасни-
ків провадження по цивільній справі 185/9429/14-ц за заявою Пу-
блічного акціонерного Товариства «Банк Кредит Дніпро» про від-
новлення втраченого судового провадження у цивільній справі 
257/4840/14 за позовною заявою ЗАТ «Донецький комбінат хлі-
бопродуктів №1» до Шевцова Дмитра Вікторовича, ТОВ «Торгі-
вельна компанія Урожай», ПАТ «Банк Кредит Дніпро» про визна-
ння правочинів недійсними, усунення перешкод у здійсненні пра-
ва власності на майно шляхом виключення записів з Державно-
го реєстру іпотек та Єдиного державного реєстру заборон від-
чуження об’єктів нерухомого майна, стягнення грошової суми у 
розмірі 25 000 грн.

Судове засідання призначене на 14.03.2017 о 13:30 год. за 
адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 209.

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області викликає як відповідача Калашніко-
ва Юрія Юрійовича для участі в цивільній справі за 
позовом Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Порше Лізінг України» про стягнення боргу, яке від-
будеться 13 березня 2017 року о 16:00 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

Бериславський районний суд Херсонської області 
викликає як відповідача Сахань Наталію Миколаївну 
по цивільній справі за позовом Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до 
Сахань Наталії Миколаївни про стягнення заборгова-
ності. Слухання справи призначено на 13.03.2017 ро-
ку о 09-00 год. в приміщенні Бериславського район-
ного суду Херсонської області за адресою: м. Берис-
лав Херсонської області, вул. Центральна, 249, тел. 
(05546)-7-37-57. У разі неявки в судове засідання 
справа буде розглянута за Вашої відсутності. 

Суддя Кириленко М. О.
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У Вінниці 
обслуговуватимуть 
мовою жестів

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ТУРБОТА. Вінницька громадська організація молоді з обмеже-
ними фізичними можливостями «Гармонія» розпочала впрова-
джувати проект щодо підтримки осіб з порушенням слуху. 

«Він спрямований на створення умов для навчання жестової 
мови працівників різних сфер обслуговування краю з метою залу-
чення людей з функціональними порушеннями слуху до суспіль-
ства», — розповіла керівник проекту «Почути серцем» Людмила 
Нецкіна. Навчання тривалістю понад годину  відбуватимуться двічі 
на тиждень протягом двох місяців.  Цього часу цілком достатньо, 
щоб опанувати понад 400 жестів. Також планують розробити та 
виготовити спеціалізовану навчальну літературу, зокрема кален-
дарі та буклети. За статистикою в області проживає майже 2,5 ти-
сячі людей з порушенням слуху. Проект реалізовують за підтрим-
ки обласної державної адміністрації та співфінансують коштом об-
ласного бюджету.

І вболівальники 
проти…

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ДОСЛІДЖЕННЯ. Міжнародна організація по боротьбі з корупці-
єю Transparency International провела дослідження на тему довіри 
вболівальників до ФІФА і їхнього ставлення до проведення чемпіо-
нату світу 2018 року в Росії.

43% опитаних людей по всьому світу виступили проти Росії як 
організатора турніру, 39% — схвалили кандидатуру, 18% — не ви-
значилися. Серед невдоволених лідирують Ірландія (71%), Нідер-
ланди (69%), Великобританія і Швеція (по 68%).

У США Росію не підтримали 47% уболівальників. Серед тих, хто 
схвалює, очікувано лідирує сама Росія (89%), за якою йдуть Ко-
лумбія (57%) і ПАР (56%).

Водночас ФІФА не довіряють 53% уболівальників, 32% — дові-
ряють, 15% — не визначились, повідомляє сайт Чемпіон.

Ольга БУЛКОВСЬКА, 
«Урядовий кур’єр»

Півроку тому на Волині 
розпочали проект «Ге-

рої серед нас». Мета — ра-
зом із вшануванням поле-
глих у війні з російським 
агресором віддати належ-
не учасникам антитерорис-
тичної операції, які живуть 
поряд з нами. А ще — за 
прикладом їхнього подви-
гу виховувати підростаюче 
покоління й загалом укра-
їнську націю.

Нещодавно під час зу-
стрічі голови облдержадмі-
ністрації Володимира Гун-
чика та учасників АТО від-
булася презентація дру-
гого етапу цього проекту. 
Очільник області  наголо-
сив, що у краї щодня стає 
дедалі більше  справжніх і, 
на щастя, живих Героїв — 
наших, рідних, близьких. 

Заслужений журналіст 
України фотограф патрі-
отичного проекту Вале-
рій Мельник зазначив: йо-
му важливо працювати 
з непересічними особис-

тостями, які навіть у ка-
дрі залишалися справжні-
ми і щирими. Він зізнався, 
знімати було непросто че-
рез усвідомлення відпові-
дальності перед людьми і 
мету показати внутрішнє 
єство бійців, заховане під 
се рйозним обличчям вій-
ськових. На щастя, поміж 
воїнами та фотографом од-
разу  виник психологічний 
контакт. 

Тож уже під час пре-
зентації Валерій Мельник 
просив атовців писати, щоб 

зафіксувати незаперечні 
факти боротьби проти кра-
їни-агресора і підступність 
того, хто ще вчора позиці-
онував себе як брат. «Ша-
новні фронтовики, прошу 
залишати свої спогади. Це 
потрібно робити попри біль, 
в ім’я тих, кого вже немає з 
нами», — звернувся він до 
Героїв.

Один з учасників фо-
топроекту голова Волин-
ської спілки ветеранів 
АТО Вадим Ваврищук, за-
хисник донецького аеро-

порту, погоджуючись із 
необхідністю такої роботи, 
просив її продовжити з ін-
шими воїнами, бо «є чима-
ло гідних людей, які також 
заслуговують бути на цих 
світлинах».

Матеріали проекту (а 
вийшли вони 5-тисяч-
ним накладом) переда-
дуть у райони, щоб роз-
містити друковану про-
дукцію у навчальних кла-
сах, аудиторіях, бібліоте-
ках.  І реальними історія-
ми фронтовиків, які жи-
вуть тут, поруч, навчати-
муть справжньої любові 
до рідної землі, без сумні-
вів і зради. «На моє глибо-
ке переконання, якби піс-
ля здобуття Незалежності 
в Україні видали книжки 
про злочини комунізму і 
Голодомор, розповсюдили 
їх, нині на сході не було б 
потреби викидати мільяр-
ди, щоб стримати агресора 
на нашій землі», — висло-
вив власне бачення важ-
ливості проекту для май-
бутнього держави Валерій 
Мельник.

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

КУЛЬТУРНИЙ КАПРЕ-
МОНТ. У Новій Каховці, що 
на Херсонщині, відзначають 
65-й день народження міс-
та і відкриття після капіталь-
ного ремонту Палацу культу-
ри.  Красень-палац побудова-
но у 1953 році за проектом Са-
муїла Ванштейна і Миколи Ко-
ломійцева. Проект витрима-
но в дусі класицизму з тради-
ційними українськими дета-
лями. Видатний кінорежисер 
Олександр Довженко, пра-
цюючи на будівництві Кахов-

ської ГЕС, запропонував висо-
кий  дах палацу покрити тем-
но-зеленою черепицею, щоб 
вона переливалася, як море. 
Малюнок для мозаїчної підло-
ги вестибюля першого повер-
ху виконав архітектор Колбун 
червоним, чорним і білим ко-
льорами, типовими для укра-
їнських палаців. Художник Ми-
зін, член-кореспондент акаде-
мії архітектури, створив малю-
нок вітражу на ротонді, яка ви-
свічує парадний вхід у примі-
щення. А ризькі майстри з ме-
талу та кольорового скла від-
творили історію першобудів-
ників.

У 2007 році в палаці стала-
ся пожежа, і відтоді він не пра-
цював. 

Нарешті завісу головної 
сцени Новокаховського пала-
цу культури відкрито. На уро-
чистості зібралися містяни, ті, 
хто будував  ГЕС, молодь.

Гостей вітали святковим 
концертом вокальні й хорео-
графічні колективи, яких у па-
лаці  34 (з них 18 мають зван-
ня «народний» і «зразковий»).

Тішить, що за період три-
валої реконструкції жоден ко-
лектив не перестав  існува-
ти, а чотири отримали почес-
ні звання.

«Спільними зусиллями 
влади й небайдужих жите-
лів міста відтворено скарбни-
цю української архітектури — 
Палац культури», — зазначив 
голова Херсонської облдерж-
адміністрації Андрій Гордєєв, 
вітаючи зі сцени присутніх на 
святі  з днем народження міс-
та.

На реконструкції Палацу 
культури освоєно майже 38 
мільйонів гривень, з яких 18,7 
мільйона — з місцевого бю-
джету, 19,2 — з державно-
го. У 2017-му з місцевого бю-
джету на придбання меблів 
витратили 450 тисяч гривень.

Красень-палац знову служить людям

Шануймо Героїв, які поруч!
ЗАДЛЯ ЗАВТРА. На Волині презентували другий етап соціально 
значущого патріотичного проекту

Патріотичну атрибутику слід використовувати якнайширше

ВІЦЕ-КОРОЛЕВА. Шістнад-
цятою чемпіонкою світу з шахів 
серед жінок стала 25-річна ки-
таянка Тань Чжун І. У фіналі сві-
тової першості-2017, яка завер-
шилася учора в Тегерані (Іран), 
представниця Піднебесної із за-
гальним рахунком 3,5:2,5 здобу-
ла перемогу на тай-брейку над 
27-річною українкою Анною Му-
зичук, повідомляє Укрінформ. 
Вихованці Стрийської шахової 
школи не вдалося стати третьою 
українською чемпіонкою світу з 
шахів серед жінок за часів Не-
залежності після харків’янки Ан-
ни Ушеніної та своєї сестри Ма-
рії Музичук, які вигравали світо-
ву корону. З призового фонду 
чемпіонату світу ($450 тисяч) пе-
реможниця отримає $60 тисяч, 
фіналістка — $30 тисяч. Повно-
важення чинної чемпіонки сві-
ту з шахів склала китаянка Хоу 
Іфань. 
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