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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 16 березня 2017 року
USD 2688.0768   EUR 2855.2752      RUB 4.5474     /    AU 322246.65      AG 4545.54      PT 251872.80     PD 200799.34

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ
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ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку ведення
Державного реєстру видавців,
виготовлювачів і розповсюджувачів
видавничої продукції»

ЦИФРА ДНЯ

Влада переймається
роботою бізнесу

ПІДТРИМКА. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман разом з
бізнес-омбудсменом, керівником Офісу залучення та підтрим-
ки інвестицій обіцяють зустрітися з представниками правоо-
хоронних органів із приводу поліпшення умов роботи бізнесу
в країні та подолання тиску силових структур на бізнес. Про
це Володимир Гройсман заявив під час 13-ї Щорічної україн-
ської інвестиційній конференції Dragon Capital.

«Конкретно поставлю питання про роботу цих структур що-
до реального сектору, бізнесу. Хочемо ліквідувати податкову
міліцію, економічну службу СБУ та МВС і створити єдину су-
часну ефективну службу фінансових розслідувань. Ми пере-
буваємо на фінальному етапі формування законодавства,
обговорення цього питання. Усе це відбувається за лідерства
міністра фінансів», — цитує УНІАН слова глави уряду. 

Він пообіцяв ревно захищати реальний сектор і добросовіс-
ний бізнес у нашій країні й не дозволяти деструктивним силам
впливати на роботу підприємницьких кіл.

ЦИТАТА ДНЯ

Г’ю Мінґареллі: 
«Сподіватимемося, 
все піде за планом, 

і до кінця червня українці
зможуть їздити 

до ЄС без
необхідності

оформляти візи».
Голова Представництва ЄС в Україні про те, чого так
давно очікують і влада України, і її громадяни
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ЗАГАРБАННЯ

У березні 2014 року 
в Донецьк прийшов
мітинговий «рускій
мір» — провісник
наступної війни

Чому гори до знань
не пускають 

НА ЗАВАДІ — ПРИРОДА. Щоб дістатись до школи, учням 
з гірських сіл доводиться щодня долати десятки кілометрів,
ризикуючи життям 
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600 млн євро 
макрофінансової допомоги від ЄС

отримає Україна впродовж найближчих
тижнів

Уряд  готовий працювати в нових реаліях 
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Щоб забезпечити економічне зростання, доведеться шукати
резерви на митниці та  в боротьбі з корупцією

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

Енергетична та економічна бло-
када відбувалася не в інтер-

есах України, вона поставила під
загрозу стрімке економічне зрос-

тання. На цьому наголосив
Прем’єр-міністр Во ло ди мир Грой -
сман, відкриваючи вчора урядове
засідання.  Уряд  готовий працю-
вати в нових реаліях. І, за словами
Прем’єра,  вже метикує над міні-
мізацією негативних наслідків від

енергетичної та економічної бло-
кади.

Володимир Гройсман нагадав:
Україна вже понад 500 днів не
споживає російського газу. «Мети,
яку ми поставили, — досягнення
енергетичної незалежності — бу-

де досягнуто. Хоч якби дехто нам
не заважав, ми цього б швидше до-
сягли», — сказав він. 

А віяловим відключенням внас-
лідок блокади постачання вугілля
вдалося запобігти завдяки якісній
підготовці уряду до зими. На цьо-

му Прем’єр-міністр наголосив  під
час розгляду проекту розпоряд-
ження Кабінету Міністрів Украї-
ни «Про продовження
строку дії тимчасових на-
дзвичайних заходів на рин-
ку електричної енергії». 2
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оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

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

Оголошення про проведення аукціону №39-УМВБ з продажу скрапленого газу на базі ПрАТ «УМВБ»
24.03.2017 р. об 11-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» відбудеться 

аукціон №39-УМВБ з продажу скрапленого газу, який підлягає реалізації згідно постанови КМУ №570 від 16.10.14 р.
Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг,  
що містить-
ся в одному 

лоті, тонн

К-сть 
лотів, 
оди-
ниць

Стартова  
ціна  

за 1 тонну  
(з ПДВ)*, 

грн.

Cтартова 
вартість  

одного лоту, 
грн (з ПДВ)

Загаль-
ний  

обсяг, 
тонн

Загальна  
вартість, грн.

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 50 7 17 121,89 856 094,50 350 5 992 661,50

залізницею: EXW - Гнідинцівський ГПЗ  
(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва  

березня-квітня 2017 р.  Термін відвантаження  
березень-квітень 2017 р.

2 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 100 6 17 121,89 1 712 189,00 600 10 273 134,00

залізницею: EXW - Гнідинцівський ГПЗ  
(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва  

березня-квітня 2017 р.  Термін відвантаження  
березень-квітень 2017 р.

3 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 150 8 17 121,89 2 568 283,50 1 200 20 546 268,00

залізницею: EXW - Гнідинцівський ГПЗ  
(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва  

березня-квітня 2017 р.  Термін відвантаження 
березень-квітень 2017 р.

4 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 20 9 17 121,89 342 437,80 180 3 081 940,20

автотранспортом: EXW - Гнідинцівський ГПЗ  
(Інкотермс - 2010) Обсяги виробництва  

березня-квітня 2017 р.  Термін відвантаження 
березень-квітень 2017 р.

5 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 40 14 17 121,89 684 875,60 560 9 588 258,40

автотранспортом: EXW - Гнідинцівський ГПЗ  
(Інкотермс - 2010) Обсяги виробництва  

березня-квітня 2017 р.  Термін відвантаження 
березень-квітень 2017 р.

6 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 200 7 17 121,89 3 424 378,00 1 400 23 970 646,00

автотранспортом: EXW - Гнідинцівський ГПЗ  
(Інкотермс - 2010) Обсяги виробництва  

березня-квітня 2017 р.  Термін відвантаження 
березень-квітень 2017 р.

7 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 20 20 17 154,42 343 088,40 400,00 6 861 768,00

автотранспортом: EXW - Качанівське в-во Кача-
нівського ГПЗ (Інкотермс - 2010). Обсяги  

виробництва березня-квітня 2017 р.  Термін  
відвантаження березень-квітень 2017 р.

8 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 40 25 17 154,42 686 176,80 1 000,00 17 154 420,00

автотранспортом: EXW - Качанівське в-во Кача-
нівського ГПЗ (Інкотермс - 2010). Обсяги  

виробництва березня-квітня 2017 р.  Термін  
відвантаження березень-квітень 2017 р.

9 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 200 7 17 154,42 3 430 884,00 1 400 24 016 188,00

автотранспортом: EXW - Качанівське в-во Кача-
нівського ГПЗ (Інкотермс - 2010). Обсяги  

виробництва березня-квітня 2017 р.  Термін  
відвантаження березень-квітень 2017 р.

10 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 20 25 17 130,68 342 613,60 500 8 565 340,00

автотранспортом: EXW - Глинсько-Розб. в-во. 
Качанівського ГПЗ (Інкотермс - 2010).Обсяги  
виробництва березня-квітня 2017 р.  Термін  

відвантаження березень-квітень 2017 р.

11 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 40 35 17 130,68 685 227,20 1 400 23 982 952,00

автотранспортом: EXW - Глинсько-Розб. в-во. 
Качанівського ГПЗ (Інкотермс - 2010). Обсяги 
виробництва березня-квітня 2017 р.  Термін  

відвантаження березень-квітень 2017 р.

12 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 200 17 17 130,68 3 426 136,00 3 400 58 244 312,00

автотранспортом: EXW - Глинсько-Розб. в-во. 
Качанівського ГПЗ (Інкотермс - 2010). Обсяги 
виробництва березня-квітня 2017 р.  Термін  

відвантаження березень-квітень 2017 р.

13 ПАТ «Укрнафта» Долинський ГПЗ 80 1 17 087,16 1 366 972,80 80 1 366 972,80

автотранспортом: EXW - Долинський  ГПЗ  
(Інкотермс - 2010).Обсяги виробництва  

березня-квітня 2017 р.  Термін відвантаження 
березень-квітень 2017 р.

14 ПАТ «Укрнафта» Долинський ГПЗ 200 5 17 087,16 3 417 432,00 1 000 17 087 160,00

автотранспортом: EXW - Долинський  ГПЗ  
(Інкотермс - 2010).Обсяги виробництва  

березня-квітня 2017 р.  Термін відвантаження 
березень-квітень 2017 р.

Загальний обсяг, тонн: 13 470
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 230 732 020,90

ПАТ «Укрнафта»

* - Ціна з ПДВ включає акцизний податок. Акцизний податок з 01 січня 2017 року складає 52 євро за 1000 літрів.

1)  умови поставки залізницею: Продавець передає скраплений газ виробництва Гнідинцівського ГПЗ на умовах EXW - Гнідинцівський ГПЗ  
(Інкотермс - 2000). Оплату за перевезення скрапленого газу залізничним  транспортом здійснює покупець по окремому договору  
з транспортною організацією.

2) Продавець проводить відвантаження  оплачених обсягів скрапленого газу у автомобільний транспорт покупця.

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті  
організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна 

біржа», що затверджений протоколом  Аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу №2 від 19.11.2014 р.,  
ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 23.03.2017 р., за адресою: м. Київ, вул. Межигірська,  

1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00

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

ТБ «КМФБ»
Номер лота: Q82126b2403
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитними договорами фізичних осіб.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 06 квітня 2017 р.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta

ТОВ ОСБП
Номер лота: №№Q82226b2404-Q82226b2405
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитними договорами фізичних осіб.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 06 квітня 2017 р.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta 

ТБ «Українська Агропромислова»
Номер лота: №№ Q82326b2406- Q82326b2407
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитними договорами фізичних осіб.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 06 квітня 2017 р.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta

ТОВ «Брізоль»
Номер лота: №№Q82426b2408- Q82426b2409
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитними договорами фізичних осіб.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 06 квітня 2017 р.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta

ТОВ «Електронні торги України»
Номер лота: №№ Q82526b2410 - Q82526b2411
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитними договорами фізичних осіб.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 06 квітня 2017 р.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation

ТОВ «Закупівлі.ЮА»
Номер лота: №№ Q82626b2412 - Q82626b2413
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитними договорами фізичних осіб.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 06 квітня 2017 р.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 10 березня 2017 р. № 126 
Київ

Про призначення уповноважених  
Кабінету Міністрів України з питань  
співробітництва на прикордонних  

водах та їх заступників
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Призначити: 
Голову Державного агентства водних ресурсів Овчаренко Ірину Іванівну Упо-

вноваженим Кабінету Міністрів України з виконання Угоди між Урядом Украї-
ни та Урядом Угорської Республіки з питань водного господарства на прикор-
донних водах, а заступниками Уповноваженого -- начальника управління екс-
плуатації водогосподарських систем, енергозбереження та механізації Держав-
ного агентства водних ресурсів Розгона Вячеслава Анатолійовича та головно-
го інженера Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса Кисіля Оле-
га Анатолійовича;

Голову Державного агентства водних ресурсів Овчаренко Ірину Іванівну Упо-
вноваженим Кабінету Міністрів України з виконання Угоди між Урядом Укра-
їни та Урядом Республіки Польща про співробітництво в галузі водного гос-
подарства на прикордонних водах, а заступником Уповноваженого -- началь-
ника Західно-Бузького басейнового управління водних ресурсів Мушку Генна-
дія Григоровича;

Голову Державного агентства водних ресурсів Овчаренко Ірину Іванівну Упо-
вноваженим Кабінету Міністрів України з виконання Угоди між Урядом Украї-
ни та Урядом Словацької Республіки з питань водного господарства на прикор-
донних водах, а заступниками Уповноваженого -- начальника відділу держав-
ного обліку водокористування управління водних ресурсів Державного агент-
ства водних ресурсів Бабчука Валерія Станіславовича та головного інженера 
Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса Кисіля Олега Анатолійо-
вича;

першого заступника Голови Державного агентства водних ресурсів Хорє-
ва Михайла Юрійовича Уповноваженим Кабінету Міністрів України з виконан-
ня Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про 
спільне використання та охорону транскордонних вод, а заступниками Уповно-
важеного -- начальника управління водних ресурсів Державного агентства вод-
них ресурсів Лисюк Ольгу Гаврилівну та заступника начальника Волинського 
обласного управління водних ресурсів Сергушка Олександра Григоровича;

першого заступника Голови Державного агентства водних ресурсів Хорєва 
Михайла Юрійовича Уповноваженим Кабінету Міністрів України з виконання 
Угоди між Урядом України та Урядом Румунії про співробітництво в галузі вод-
ного господарства на прикордонних водах, а заступниками Уповноваженого -- 
головного інженера Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса Кисі-
ля Олега Анатолійовича та начальника Одеського обласного управління водних 
ресурсів Потопа Василя Івановича;

першого заступника Голови Державного агентства водних ресурсів Хорє-
ва Михайла Юрійовича Уповноваженим Кабінету Міністрів України з виконан-
ня Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про спільне вико-
ристання та охорону прикордонних вод, а заступниками Уповноваженого -- на-
чальника Івано-Франківського обласного управління водних ресурсів Михай-
люка Романа Йосиповича та начальника Одеського обласного управління вод-
них ресурсів Потопа Василя Івановича.

2. На час відсутності уповноважених Кабінету Міністрів України з виконан-
ня міжнародних договорів України про співробітництво з питань водного гос-
подарства на прикордонних водах їх обов’язки покладаються на заступників 
уповноважених.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 10 березня 2017 р. № 126
ПЕРЕЛІК 

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 1999 р. № 2063 «Про 

Уповноваженого Кабінету Міністрів України з питань співпраці з Румунською 
Стороною в галузі водного господарства на прикордонних водах та його за-
ступника».

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1347 «Про 
призначення уповноважених Кабінету Міністрів України з питань співробітництва 
на прикордонних водах та їх заступників» (Офіційний вісник України, 2011 р.,  
№ 101, ст. 3704).

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 11 січня 2017 р. № 144 
Київ

Про затвердження Порядку імпорту 
біологічних контрольних організмів  

для проведення наукових досліджень 
або біологічного контролю та шкідливих 

організмів, які завозяться  
для науково-дослідних цілей

Відповідно до статті 35 Закону України «Про карантин рослин» Кабінет Міні-
стрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок імпорту біологічних контрольних організмів для про-
ведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організ-
мів, які завозяться для науково-дослідних цілей, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 11 січня 2017 р. № 144
ПОРЯДОК 

імпорту біологічних контрольних організмів для проведення  
наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих  

організмів, які завозяться для науково-дослідних цілей
1. Цей Порядок визначає процедуру ввезення в Україну біологічних контр-

ольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного 
контролю та шкідливих організмів, які завозяться для науково-дослідних цілей.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі 
України «Про карантин рослин».

3. Імпортні біологічні контрольні організми для проведення наукових дослі-
джень або біологічного контролю та шкідливі організми, які завозяться для на-
уково-дослідних цілей, повинні супроводжуватися оригіналами фітосанітарних 
сертифікатів.

4. З метою імпорту біологічного контрольного організму для проведення на-
укових досліджень або біологічного контролю та шкідливого організму, який 
завозиться для науково-дослідних цілей, особа за 30 робочих днів до ввезен-
ня в Україну подає Держпродспоживслужбі лист-звернення, в якому зазнача-
ються:

повне найменування та місцезнаходження експортера;
повне найменування та місцезнаходження імпортера;
код імпортера згідно з ЄДРПОУ;

назва країни-експортера;
місце походження та місце виробництва;
пункт карантину рослин, що діє у пункті пропуску на державному кордоні 

України, через який здійснюватиметься ввезення;
спосіб транспортування;
опис упаковки;
наукове найменування, інформація про систематичне положення біологіч-

ного контрольного організму або шкідливого організму;
обґрунтована інформація щодо достатньої для проведення наукових дослі-

джень або біологічного контролю кількості зразків біологічного контрольного 
організму або шкідливого організму;

мета, строк, місце та адреса проведення наукових досліджень або біологіч-
ного контролю;

заходи, спрямовані на локалізацію та/або ліквідацію біологічного контроль-
ного організму або шкідливого організму у разі непередбаченого їх поширення;

прізвище та ініціали особи, відповідальної за імпорт;
відомості щодо фахівців, які проводять наукові дослідження або біологічний 

контроль, рівень їх науково-технічної кваліфікації;
інформація про наявну систему безпеки у приміщеннях, де проводяться на-

укові дослідження;
контактна інформація;
дата звернення.
5. Для імпорту біологічного контрольного організму особа додатково подає 

відомості про: 
біологію розвитку біологічного контрольного організму, його взаємодію з 

навколишнім природним середовищем, наявність природних ворогів та гіпер-
паразитів;

рослин — господарів біологічного контрольного організму (за наявності);
регульований шкідливий організм, щодо якого проводиться біологічний 

контроль, його поширення у світі, біологію розвитку, взаємодію з навколиш-
нім природним середовищем;

переваги зазначеного біологічного контрольного організму для здійснення 
біологічного контролю за регульованим шкідливим організмом.

6. Для імпорту шкідливого організму особа додатково подає відомості про 
біологію його розвитку, можливі шляхи поширення, шкодочинність та взаємо-
дію з навколишнім природним середовищем.

7. Про результати розгляду листа-звернення Держпродспоживслужба про-
тягом 20 робочих днів повідомляє особу в письмовій формі.

8. Держпродспоживслужба веде облік імпорту та використання біологічних 
контрольних організмів. 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 16 березня 2017 р. № 163-р 
Київ

Про продовження строку дії тимчасових  
надзвичайних заходів на ринку електричної 

енергії
Відповідно до частини четвертої статті 29 Закону України «Про засади функ-

ціонування ринку електричної енергії України» та пункту 6 Порядку вжиття тим-
часових надзвичайних заходів з подолання наслідків тривалого порушення 
нормальної роботи ринку електричної енергії, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 13 серпня 2014 р. № 372 (Офіційний вісник України, 
2014 р., № 69, ст. 1933), продовжити строк дії тимчасових надзвичайних захо-
дів на ринку електричної енергії, передбачених розпорядженням Кабінету Міні-
стрів України від 15 лютого 2017 р. № 103 «Про вжиття тимчасових надзвичай-
них заходів на ринку електричної енергії», на один місяць.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Повідомляється Руденко Сергій Олек-

сандрович про те, що 20.03.2017 р. о 

10.00 годині в приміщенні Заводського 

районного суду м. Запоріжжя в каб. № 8, 

за адресою: вул. Л. Чайкіної, 65 відбудеть-

ся розгляд цивільної справи за позовом 

ПАТ КБ «Приватбанк» до Руденка Сергія 

Олександровича про стягнення заборго-

ваності, у разі неявки відповідача справа 

буде розглядатися без його участі, на під-

ставі наявних доказів.

Суддя Яцун О. С.

Обухівський районний суд Київської 
області по цивільній справі № 2-281/17 за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Васюті-
на Юрія Юрійовича про стягнення забор-
гованості, викликає до суду як відповіда-
ча Васютіна Юрія Юрійовича на 21 берез-
ня 2017 року о 09.30 год.

Судове засідання відбудеться під голо-
вуванням судді Болобана В.Г. в приміщен-
ні суду, що розташоване за адресою: Ки-
ївська обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20.

В разі неявки відповідача справа буде 
розглянута у його відсутність на підставі 
наявних у справі доказів.

Суддя В. Г. Болобан

Первомайський міськрайонний суд 
Миколаївської області повідомляє 
Дерев’янко Миколу Петровича про те, 
що судовий розгляд цивільної справи № 
2/484/434/17 р. за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Дерев’янко М.П. про стяг-
нення заборгованості за кредитним до-
говором, відбудеться 20.03.2017 року о 
10.00 год. У вказаний час Вам необхідно 
з’явитись з паспортом до суду за адре-
сою: вул. І.Виговського, 18, м. Перво-
майськ Миколаївської області до судді 
Панькова Д. А.

У разі неявки відповідачки позов на 
підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України буде роз-
глянутий за його відсутності на підставі 
наявних у справі доказів та постановлене 
заочне рішення.

Конотопський міськрайонний суд Сум-
ської області викликає Сову Тетяну Ві-
кторівну, 15 травня 1964 року народжен-
ня (останнє відоме місце проживання м. 
Конотоп, вул. Клубна, буд. 109, кв. 142), 
як відповідача по справі №2/577/356/17; 
577/542/17-ц за позовною заявою ПАТ КБ 
«Приват Банк» до Сови Тетяни Вікторівни 
про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яке відбудеться 10 квітня 
2017 року о 9 годині 00 хвилин у примі-
щенні Конотопського міськрайонного су-
ду за адресою: м. Конотоп, вул. Садова, 8 
кабінет № 11. тел.(05447) 6-54-11, 6-17-
87. При собі необхідно мати паспорт.

Суддя О. М. Ярмак

Арцизький районний суд Одеської об-
ласті викликає Єршова Костянтина Ана-
толійовича (10.02.1990 р.н., зареєстро-
ваного за адресою: вул. Дзержинсько-
го, буд. 7, кв. 9, м. Арциз Одеської об-
ласті), як відповідача по цивільній справі  
№ 492/1412/16-ц за позовом ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» до Єршова Костянтина 
Анатолійовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Розгляд 
справи відбудеться 20.03.2017 р. о 08.00 
годині та 27.03.2017 p. о 10.00 годині у за-
лі № 2 Арцизького районного суду Одесь-
кої області за адресою: вул. Соборна, буд. 
№29, м. Арциз Одеської області, суддя 
Крутова О. М., тел./факс: (04845) 3-62-30, 
3-14-38.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, До-
нецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) розглядає кримінальне 
провадження за обвинуваченням Кожемяки Романа Івановича, Гу-
ри Сергія Олексійовича, Черних Світлани Сергіївни. Арестова Юрія 
Вікторовича, Мельника Романа Володимировича, Виноградова Вла-
дислава Вікторовича за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 КК України.

Обвинувачені по справі: Кожемяка Роман Іванович (останнє відо-
ме суду місце проживання за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, 
вул. Барикадна, буд. 7, кв. 1), Гура Сергій Олексійович (останнє ві-
доме суду місце проживання за адресою: Донецька обл., м. Вугле-
гірськ, вул. Харківська, буд. 29), Черних Світлана Сергіївна (останнє 
відоме суду місце проживання за адресою: Донецька обл., м. Єнакі-
єве, вул. Айвазовського, буд. 16), Арестов Юрій Вікторович (останнє 
відоме суду місце проживання за адресою: Донецька обл., м. Єнакі-
єве, вул. Чубаря, буд. 166), Мельник Роман Володимирович (остан-
нє відоме суду місце проживання за адресою: Донецька обл., м. Єна-
кієве, вул. Комунистична, буд. 51, кв. 4) та Виноградов Владислав Ві-
кторович (останнє відоме суду місце проживання за адресою: Доне-
цька обл., м. Єнакієве, вул. Леніна, буд. 213) викликаються 21 берез-
ня 2017 року на 16 годину 00 хвилин до Артемівського міськрайон-
ного суду Донецької області для проведення підготовчого судового 
засідання по вказаному кримінальному провадженню.

У випадку неприбуття обвинувачені зобов’язані повідомити суд 
про причину неявки. Поважні причини неприбуття на виклик суду 
передбачені ст. 138 КПК України, а наслідки такого неприбуття за 
викликом суду – ст. ст. 139, 323 КПК України. Головуючий суддя Ко-
нопленко О.С., судді Полтавець Н.З., Хомченко Л.І.

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Доне-
цької області викликає як обвинуваченого Полон-
ського Сергія Сергійовича, 07 липня 1988 р.н., який 
зареєстрований в м. Сніжне, Донецької обл., вул. 
Квітки, буд. 4-б, кв. 2, у судові засідання, призначе-
ні на 21 березня 2017 року на 09 годину, 24 березня 
2017 року на 10 год., 10 квітня 2017 року на 09 годи-
ну, 20 квітня 2017 року на 09 годину по кримінально-
му провадженню за його обвинуваченням за ч. 1 ст. 
258-3 КК України, які відбудуться у приміщенні суду 
за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, буд. 231, 
каб. 12.

Суддя А.М. Іванченко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка, Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) 
розглядає цивільну справу № 233/57/17 за позовом Тарасенко 
Оксани Олександрівни до Мілінтєєва Миколи Вікторовича про 
стягнення аліментів на утримання дитини.

Відповідач у справі Мілінтєєв Микола Вікторович, 29.08.1984 
р.н., останнє відоме місце реєстрації якого: с. Білокузьминівка, 
Костянтинівського району, Донецької області, вул. Центральна, 
3, викликається до суду на 22 березня 2017 року о 08.10 годині, 
каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О.С. Малінов

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка, Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) 
розглядає цивільну справу № 233/6226/16-ц за позовом Шере-
мет Ганни Іванівни до Бєлова Михайла Михайловича про розі-
рвання шлюбу.

Відповідач у справі Бєлов Михайло Михайлович, 26.04.1980 
р.н., останнє відоме місце реєстрації якого: м. Макіївка, Доне-
цької області, вул. Червоногвардійська буд. 28, викликається до 
суду на 21 березня 2017 року о 08.10 годині, каб. № 15, для учас-
ті у розгляді справи по суті.

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

Суддя О.С. Малінов
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (суд-

дя О.О. Наумик) викликає в судове засідання, яке відбудеться 22 
березня 2017 року об 11.00 годині за адресою: м. Костянтинів-
ка, пр. Ломоносова. 157, корп. 2, каб. 19, як відповідача по справі  
№ 233/4496/16-ц за позовом Цвіткової Зінаїди Василівни в інтере-
сах малолітньої дитини Параконної Софії Сергіївни, 15.07.2011 р. 
народження до Параконного Сергія Анатолійовича, третя особа: 
Орган опіки та піклування виконкому Костянтинівської міської 
ради, про позбавлення батьківських прав, стягнення аліментів та 
встановлення опіки, Параконнова Сергія Анатолійовича, останнє 
місце проживання: м. Донецьк, вул. Сабурова, 4. 

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази на їх підтвердження. У разі неявки відповідача у 
судове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК України може 
бути розглянута за його відсутності.

Суддя О.О. Наумик

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Борщов Андрій Леонідович, 3 жовтня 1974 

року народження, на підставі ст. ст. 111, 134, 135, 314 абзацу 5 
ч. 3 ст. 323 КПК України викликається Артемівським міськрайон-
ним судом Донецької області для участі в статусі обвинуваченого 
в підготовчому судовому засіданні кримінального провадження 
№ 42014050610000027 від 31 липня 2014 року за обвинувачен-
ням Борщова Андрія Леонідовича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке від-
будеться в залі судових засідань приміщення суду за адресою: 
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, 22 березня 2017 ро-
ку о 14 год. 00 хв. Поважні причини неприбуття особи на виклик 
передбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвину-
ваченого за викликом до суду передбачені ст. ст. 139, 323 КПК 
України.

Суддя Чопик О.П.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу № 219/9802/16-ц; № 2/219/202/2017 за позовною заявою 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Порше Мобіліті» до 
Устинова Вадима Анатолійовича, про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Устинов Вадим Анатолійович (остан-
нє відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька область,  
м. Єнакієве, вул. Новаторов, 116) викликається 22 березня 2017 
року на 10 годину 00 хвилин до Артемівського міськрайонного 
суду Донецької області за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 
301, для участі в розгляді справи по суті. Відповідачу пропонуєть-
ся надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідач повинен повідомити суд про причину неяв-
ки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Брежнев О.А.
Крилова Марина Сергіївна, 18.08.1987 р.н., останнє відоме місце проживання 

якої: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Сеченова, 3/21, викликається до Добропіль-
ського міськрайонного суду Донецької області, як відповідачка по цивільній спра-
ві № 227/4563/16-ц за позовом Крилова Вадима Станіславовича до Крилової Ма-
рини Сергіївни про розірвання шлюбу. Судове засідання відбудеться 21.03.2017 
року о 09.00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропіл-
ля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки відповідачки до суду справу буде вирішено на 
підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В.В.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Крама-

торськ, вул. Маяковського, 21) 21.03.2017 р. о 09.00 год. розглядає 

кримінальну справу за обвинуваченням Пазюри Віктора Олександрови-

ча за ст. ст. 258-3 ч. 1, 365 ч. 2 КК України. Явка обвинуваченого в судо-

ве засідання є обов’язковою.

Суддя Літовка В.В.

Красноармійським міськрайонним судом Донецької області здійсню-
ється спеціальне судове провадження за кримінальним провадженням 
щодо Жиліна Олександра Борисовича, обвинуваченого за ч. 1 ст. 258-
3 КК України, судовий розгляд якого відкладено на 09.00 год. 21 берез-
ня 2017 р.

Обвинуваченому Жиліну О.Б. необхідно з’явитися до зали судового 
засідання № 6 Красноармійського міськрайонного суду Донецької об-
ласті за адресою: 85302, Донецька область, м. Покровськ, Донецької 
області, вул. Європейська, 20 на 09.00 год. 21 березня 2017 р.

Суддя Стоілова Т.В.
Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. 

Добровольського, буд. 2) розглядає:
Цивільну справу № 243/4948/15-ц за позовом Верещагіної Наталії Миколаївни 

до Капшука Олега Геннадійовича, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог 
на предмет спору ТОВ «Картол» про повернення грошових коштів за договором 
позики. Останнє відоме місце проживання відповідача Капшука Олега Геннадійо-
вича: м. Донецьк, вул. 25-річчя РККА, буд. 18, кв. 65.

Останнє відоме місце розташування третьої особи ТОВ «Картол»: м. Донецьк, 
Куйбишевський район, пров. Веселий, буд. 78.

Відповідач та третя особа викликаються до суду на 21 березня 2017 року на 09 
год. 00 хв., для участі у судовому засіданні.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У 
випадку неприбуття в судове засідання відповідач повинен повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутністю.

Суддя О. В. Ільяшевич

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100,  

м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження  
№ 22016050000000205 (номер справи 1-кп/243/157/2017) за обвинуваченням Поліщука Ан-
дрія Валерійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК  
України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Кузнецов Р. В. викликає обви-
нуваченого Поліщука Андрія Валерійовича, який зареєстрований за адресою: Донецька область,  
м. Макіївка, вул. Зелена, буд. №51, кв. №184, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 21 
квітня 2017 року о 13 годині 30 хвилин, у залі судового засідання №04. Якщо обвинувачений до 
якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у 
судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає захо-
дів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід 
обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передба-
ченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя Р. В. Кузнецов

Повістка про виклик
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду у Донецькій області (84112,  

м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. (06262) 3-45 87) знаходиться кримінальне 
провадження № 42016221320000101 (справа № 1-кп/243/238/2017) за обвинуваченням 
Капусти Артема Сергійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого Капусту Артема Сергійо-
вича, який зареєстрований за адресою: пров. Червоного Козацтва, б. 7, м. Слов’янськ 
Донецької області, у судове засідання, яке відбудеться 21 березня 2017 року о 13-00 
год. у залі судового засідання № 11.

Якщо обвинувачений до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання 
під вартою не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, 
призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до су-
ду. Суд також має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу 
про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 
12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко
Повістка про виклик

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження № 
42016221320000111 (номер справи 1-кп/243/237/2017) за обвинуваченням Толстих Ігоря 
Євгеновича, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України. Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Кузнецов Р. В. викли-
кає обвинуваченого Толстих Ігоря Євгеновича, який зареєстрований за адресою: Донецька 
область, м. Слов’янськ, вул. Свободи, буд. №13, кв. №3, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 21 березня 2017 року о 13 годині 30 хвилин, у залі судового засідання №04. Як-
що обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вар-
тою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає 
дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також 
має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на 
нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Суддя Р. В. Кузнецов

Повістка про виклик до суду по кримінальному провадженню
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100,  

м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження  
№ 42016221320000110 (номер справи 1-кп/243/239/2017) за обвинуваченням Толстих 
Артема Євгенійовича, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ст. 258-3 ч. 1 КК України. Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Гусинський М. О. викликає обвинуваченого Толстих Артема Євгенійови-
ча, 18.04.1985 р. н., який зареєстрований та проживає за адресою: Донецька область,  
м. Слов’янськ, вул. Свободи, буд. 13, кв. 3, у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 21 березня 2017 року о 13 годині 15 хвилин, у залі судового засідання №12.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання 
під вартою, не прибуде за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, 
призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до су-
ду. Суд також має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу 
про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 
12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження. 

Повістка про виклик до суду по кримінальному провадженню
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100,  

м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження  
№ 42016221320000102 (номер справи 1-кп/243/240/2017) за обвинуваченням Яремка Сер-
гія Володимировича за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Гусинський М. О. викликає 
обвинуваченого Яремка Сергія Володимировича, 12.09.1980 р. н., який зареєстрований та 
проживає за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Марапульця, буд. 54, у підго-
товче судове засідання, яке відбудеться 21 березня 2017 року о 13 годині 25 хвилин, у залі 
судового засідання № 12. Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою, не прибуде за викликом у судове засідання, суд відкладає су-
довий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення його при-
буття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або 
ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 
та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Кос-
тянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну спра-
ву № 233/6207/16-ц за позовом Катрушко Юлії Геннадіївни до Варфоломєєва 
Віталія Вікторовича, третя особа орган опіки та піклування Іванівського райо-
ну Одеської області, про позбавлення батьківських прав.

Відповідач у справі Варфоломєєв Віталій Вікторович, 28.11.1978 р.н., 
останнє відоме місце реєстрації якого: м. Дебальцеве Донецької області, вул. 
Посадочна, буд.52, викликається до суду на 21 березня 2017 року о 08-20 го-
дині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя О.С.Малінов

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області 
знаходиться кримінальне провадження № 185/10314/16-к у відношенні Полякова Еду-
арда Вікторовича за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст.258-3 КК України.

Підготовче судове засідання по вказаному кримінальному провадженню призначе-
но на 10.30 годину 21 березня 2017 року за адресою: Дніпропетровська область, місто 
Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

Обвинувачений Поляков Едуард Вікторович викликається у судове засідання в при-
міщення Шевченківського районного суду м. Києва, який знаходиться за адресою: До-
нецька область, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, яке буде проводитися в режимі відео-
конференції головуючим суддею Тимченко С.О. на 21 березня 2017 року о 10.30 годині.

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

Суддя С.О.Тимченко

Ладижинський міський суд Вінницької області викликає громадян: 
Наконечну Валентину Михайлівну, Наконечну Оксану Віталіївну, Гусей-
нова Теймура Садачетовича для участі у судовому розгляді як відпові-
дачів у цивільній справі за позовом Халамендик Марії Василівни про за-
хист права власності шляхом визнання осіб такими, що втратили право 
користування квартирою.

Справа буде розглядатися суддею І. О. Патраманським у приміщен-
ні Ладижинського міського суду Вінницької області за адресою: м. Ла-
дижин, Вінницька область, вул. Енергетиків, 13, тел.((04343) 6-03-66), 
21.03.2017 року о 13 год. 00 хв.

У разі неявки відповідачів у судове засідання, справа буде розгляда-
тися за їх відсутності за наявними у справі доказами з постановленням 
заочного рішення.

В провадженні Роменського міськрайонного суду Сум-
ської області перебуває цивільна справа № 585/520/17, про-
вадження № 2/585/328/17 за позовом Публічного акціонер-
ного товариства Комерційний банк «Приват Банк» до Корен-
чук Тетяни Вікторівни, Гаценка Дмитра Олександровича про 
стягнення заборгованості.

Роменський міськрайонний суд відповідно до ст. 74 ч. 9 
ЦПК України викликає до суду Коренчук Тетяну Вікторівну, 
05.12.1979 року народження, останнє відоме місце прожи-
вання: вул. Маяковського, 67, кв. 64, м. Ромни, Сумська об-
ласть, як відповідачку по справі на 4 квітня 2017 року о 14 
год. 00 хв.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Роменського 
міськрайонного суду Сумської області в м. Ромни по вул. Со-
борній, 12, каб. № 1. Головуючий суддя  Яковець О. Ф. (р.т. 
05448-2-17-70).

У разі неявки відповідачки Коренчук Т.В. в судове засідан-
ня справа буде розглядатися в її  відсутність на підставі на-
явних у ній доказів.

Головним слідчим управлінням Національної по-
ліції України викликаються підозрювані: Остапенко 
Віталій Олександрович, 11.02.1964 року народжен-
ня, зареєстрований за адресою: м. Запоріжжя, вул. 
40 років Перемоги, буд.41, кв.46 та Кондратюк Сер-
гій Валентинович, 09.09.1972 року народження, за-
реєстрований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ураль-
ська, буд. 45, яким необхідно терміново з’явитися за 
адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, буд. 29, каб. 
509 (за місцем проведення досудового розслідуван-
ня), для проведення процесуальних дій у криміналь-
ному провадженні № 12015000000000262 на 15.00 
годину четвертого робочого дня після публікування 
вказаного виклику.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні  
спеціального досудового розслідування 

Підозрюваний Петренко Михайло Анатолійович, 
27.06.1977 р.н., зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. 
Пушкінська, буд. 74, кв. 12. Відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135, 297-5 КПК України, повідомляємо, що досудове розслі-
дування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
за №22017160000000020 від 09.02.2017, за ч.1 ст. 258-3 КК 
України, у якому Ви є підозрюваним, завершено, а зібра-
ні докази є достатніми для складання обвинувального ак-
та. Відповідно до вимог ст.ст. 283, 290 КПК України, Ви має-
те право на доступ до матеріалів досудового розслідування, 
для чого Вам необхідно прибути о 14 год. 00 хв. 22.03.2017 
до СВ УСБУ в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Єв-
рейська, 43, до слідчого Дідорчука С.О. т.0487015389.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття за-
значені у ст.ст. 138—139 КПК України. Про неможливість 
з’явитися за викликом з поважних причин Ви зобов’язані по-
відомити заздалегідь.

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
З 1.03.2017 року ПАТ «Укртелеком» вимушено 

припинило свою діяльність на тимчасово окупованій 
території Донецької області через протиправне втру-
чання невстановлених осіб у роботу телекомуніка-
ційної мережі та захоплення всіх активів товариства 
озброєними особами. У зв’язку із цим ПАТ «Укрте-
леком» повідомляє про те, що з 1 березня 2017 ро-
ку через обставини, за які товариство не відповідає, 
товариство фактично не використовує (і не може ви-
користовувати) в своїй господарській діяльності ра-
ніше орендовані об’єкти і, відповідно, не сплачувати-
ме орендну плату за них. 

З 1.03.2017 року ПАТ «Укртелеком» просить вва-
жати усі договори оренди об’єктів, що знаходяться 
на тимчасово окупованій території Донецької облас-
ті, достроково припиненими.
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В провадженні судді Бердянського міськрайонно-
го суду Черткової Н.І. знаходиться цивільна справа за 
позовом Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Кредитні ініціативи» до Рогової Світлани Вікторівни 
про стягнення заборгованості: №310/8096/16-ц.

Розгляд справи призначено на 31.03.2017 року на 
08-30 годин в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, 64, каб.502, Запорізької області, суддя Чертко-
ва Н. І., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідача Рогову Світлану Ві-
кторівну.

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

Компанія «Бакстер АГ» (Швейцарія), в особі Представ-
ництва «Бакстер АГ» в Україні, повідомляє про прийнят-
тя Компанія «Бакстер АГ» (Швейцарія) корпоративно-
го рішення від 11 жовтня 2016 року щодо ліквідації сво-
го Представництва «Бакстер АГ» (надалі – «Представ-
ництво») в Україні (код ЄДРПОУ 26558700, розташова-
не за адресою: Україна, 02098, м. Київ, вул. Березняків-
ська, 29). Ліквідатором Представництва призначено Би-
кову Вікторію Віл’ямівну. Адреса місцезнаходження лік-
відатора: Україна, 03110, м. Київ, вул. Університетська, 
13-А, контактний телефон (044) 249-79-05. Вимоги кре-
диторів приймаються ліквідатором протягом двох кален-
дарних місяців з дня публікації цього оголошення, в по-
рядку, встановленому законодавством України.

Саратський районний суд Одеської області (68200, 
смт Сарата Одеської області, вул. Крістіана Вернера, 
105, каб. 1, суддя Бучацька А. І.) викликає в судове 
засідання на 05 квітня 2017 року на 10 годину 30 хви-
лин Томко Лідію Іванівну, зареєстровану в с. Розівка, 
вулиця Гагаріна, Саратського району Одеської облас-
ті, як відповідача у цивільній справі за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства Комерційний банк 
«Приват Банк» до Томко Лідії Іванівни про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

В разі неявки та невиконання обов’язку повідоми-
ти суд про причину неявки, справу буде вирішено без 
вашої участі за наявними у справі доказами.

Зіньківський районний суд Полтавської області 
викликає у судове засідання, яке відбудеться 31 бе-
резня 2017 року о 09.10 годині в приміщенні Зіньків-
ського районного суду Полтавської області за адре-
сою: Полтавська область, м. Зіньків, вул. Соборнос-
ті, 2, Даценко Олександра Івановича (останнє відо-
ме місце реєстрації: Полтавська обл., м. Зіньків, пр. 
Свердлова буд. 25) як відповідача по цивільній спра-
ві № 530/1706/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» 
до Даценко Олександра Івановича про стягнення за-
боргованості.

Суддя Дем’янченко С. М.

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 05 квітня 2017 року на 14 годину 00 хвилин, 
Алахмада Муаміна, зареєстрованого в с. Новоселівка, ву-
лиця Центральна, Саратського району Одеської області, 
як відповідача у цивільній справі за позовом Моторно-
го (транспортного) страхового бюро України до Алахма-
да Муаміна про відшкодування в порядку регресу витрат, 
пов’язаних з регламентною виплатою.

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

Суддя Херсонського міського суду Херсонської 
області Хайдарова І.О. повідомляє про слухання ци-
вільної справи за позовною заявою Дуруєвої Мари-
ни Миколаївни до Дуруєва Олексія Ігоровича про 
визнан ня особи такою що втратила право корис-
тування житлом, яке відбудеться 11.04.2017 року 
о 14.30 годині за адресою: м. Херсон, вул. Маяков-
ського, 6/29, каб. 807, та викликає до суду як відпові-
дача Дуруєва Олексія Ігоровича.

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

Суддя Хайдарова І. О.

Люботинський міський суд Харківської області ви-
кликає як відповідачку Іващенко Любов Вікторівну, 
27 07.1961 р.н., останнє відоме місце мешкання якої: 
ХО, м. Люботин, вул. Полтавська, 6, в судове засідан-
ня як відповідачку в цивільній справі № 630/61/17 за 
позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про стягнення кре-
дитної заборгованості, яке відбудеться 03.04.2017 
року о 15.00 годині у приміщенні суду за адресою. 
ХО, м Люботин, вул. Некрасова, 10, зал № 5.

У разі неявки відповідачки до суду без поважних 
причин справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя О. О. Малихін

Городоцький районний суд Хмельницької області 
викликає у судове засідання, яке відбудеться 12 квіт-
ня 2017 року о 13.30 годині в приміщенні Городоць-
кого районного суду Хмельницької області за адре-
сою: Хмельницька область, м. Городок, вул. Шевчен-
ка, 48, Мелікова Каміл Зарбалі огли (останнє відо-
ме місце реєстрації: Хмельницька обл., Городоцький 
р-н, с. Варівці, вул. Островського, буд. 14) як відпо-
відача по цивільній справі № 672/69/17 за позовом 
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Мелікова Каміл Зарбалі 
огли про стягнення заборгованості.

Суддя Сакенов Ю. К.

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

В провадженні Павлоградського міськрайонного 
суду Дніпропетровської області знаходиться цивіль-
на справа № 185/7998/16-ц року за позовом Рябовол 
Володимира Віталійовича до Рябовол Дар’ї Андріївни 
про негайне відібрання дитини і повернення її за по-
переднім місцем проживання.

Відповідачка Рябовол Дар’я Андріївна викликаєть-
ся в судове засідання 23 березня 2017 року на 13.00 
годину у приміщення Павлоградського міськрайон-
ного суду Дніпропетровської області: Дніпропетров-
ська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 
135, кабінет № 209. Суддя Шаповалова І. С.

Після опублікування оголошення в пресі, відпові-
дач вважається повідомленим про дату, час та місце 
розгляду справи. У разі неявки Рябовол Дар’ї Андрі-
ївни справу буде розглянуто за її відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) 
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Державний 
Ощадний Банк» до Ревенка Володимира Петровича, Ре-
венка Сергія Петровича, Ревенка Валерія Володимирови-
ча про стягнення боргу за кредитним договором.

Відповідачі по справі Ревенко Володимир Петрович 
(зареєстрований: м. Вуглегірськ, вул. Постишева, 25/56); 
Ревенко Сергій Петрович та Ревенко Валерій Володими-
рович (зареєстровані за адресою: м. Вуглегірськ, вул. 
Трамвайна, 15), викликаються на 24 березня 2017 року 
на 08 годину 30 хвилин до суду, кабінет № 315, для учас-
ті у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачів, вони повинні повідомити суд про причину неявки, 
інакше справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Радченко Л. А.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/3059/16-ц за позовом Удодової Олени Михай-
лівни до Лисак Марії Григоріївни, Храпач Олександра 
Володимировича про визнання правочину дійсним та 
визнання права власності.

Судове засідання відбудеться 03.04.2017 року о 
13:00 год. (резервна дата на 06.04.2017 року о 13:00 
год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт 
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач: Лисак Марія Григоріїв-
на, адреса: Луганська область, м. Лутугине, вул. Ло-
моносова, буд. 58 та Храпач Олександр Володими-
рович, адреса: Луганська область, Антрацитівський 
район, с. Маломиколаївка, квартал Сиволапа, 18-а, 
кв. 2.

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

Суддя Полєно B. C.

Кагарлицький районний суд Київської області ви-
кликає як відповідача Нестерову Мирославу Воло-
димирівну, по цивільній справі № 368/61/17 за по-
зовом Нестерова Олександра Сергійовича до Не-
стерової Мирослави Володимирівни про розірвання 
шлюбу. Останнє відоме місце проживання відпові-
дача Нестерової Мирослави Володимирівни: провул. 
1-го Травня, 4, м. Кагарлик, Київської області.

Судове засідання відбудеться «24» березня 2017 
року о 13 год. 00 хв. в м. Кагарлик, приміщенні Ка-
гарлицького районного суду Київської області, що 
знаходиться за адресою: Київська область, м. Кагар-
лик, вул. Володимира Великого, 3, головуючий по 
справі суддя Закаблук О. В.

В разі неявки відповідача гр. Нестерової Миросла-
ви Володимирівни в судове засідання, справа буде 
розглянута в її відсутність.

Збаразький районний суд Тернопільської області 
по цивільній справі за позовом Піхур Тетяни Василів-
ни до Піхура Володимира Володимировича про розі-
рвання шлюбу та стягнення аліментів на утримання 
дитини, викликає в судове засідання Піхура Володи-
мира Володимировича, як відповідача, який зареє-
стрований за адресою: м. Тернопіль, вул. Б.Лепкого, 
буд. 8, кв. 36, на 09 годину 24 березня 2017 року.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Зба-
разького районного суду Тернопільської області за 
адресою: 47302, м. Збараж, вул. Грушевського, 13 
Тернопільської області, суддя Левків А. І.

Збаразький районний суд Тернопільської області 
пропонує Піхур В. В. надати всі наявні у нього докази 
на заперечення позову.

У разі неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута за відсутністю Піхур В. В.

Про причину неявки Піхур В. В. повинен повідо-
мити суд.

Новотроїцький районний суд Херсонської об-
ласті викликає Люртаєва Наримана Леммаровича, 
28.05.1994 року народження, як відповідача у справі 
за позовом ПАТ КБ «Приват банк» до Люртаєва На-
римана Леммаровича про стягнення заборгованості.

Судове засідання призначено на 10.20 годину 
29.03.2017 року, яке відбудеться в приміщенні Но-
вотроїцького районного суду Херсонської області за 
адресою: смт Новотроїцьке, вул. Леніна, 87 Херсон-
ської області, головуючий по справі Тимченко О. В. 
У разі неявки відповідача в судове засідання, спра-
ва буде розглядатися за його відсутності за наявни-
ми в ній доказами. Крім того, суд роз’яснює відпові-
дачу його обов’язок повідомити про причини неявки 
в судове засідання.

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми 
знаходиться цивільна справа № 591/6551/16-ц, про-
вадження № 2/591/663/17 за позовом Неліної Люд-
мили Петрівни до Софронова Степана Вікторовича, 
третя особа: Служба у справах дітей Сумської місь-
кої ради про позбавлення батьківських прав та збіль-
шення розміру аліментів.

Відповідно до ст. 74 ЦПК України Зарічний район-
ний суд м. Суми викликає до суду: Софронова Сте-
пана Вікторовича, останнє відоме місце реєстрації 
та проживання: Донецька область, Донецький ра-
йон, м. Ясинувата, вул. Щорса, буд. 64, як відповіда-
ча по справі на 10 год. 30 хв. на 13 квітня 2017 року 
за адресою суду: м. Суми, вул. Академічна (Першо-
травнева), буд. 13, каб. 505, головуючий суддя Бур-
да Б. В. (р.т. 0542-600-466).

В разі неявки відповідача Софронова Степана Ві-
кторовича, справа буде розглянута у його відсутнос-
ті за наявними матеріалами в справі.

Широківський районний суд Дніпропетровської 
області викликає в судове засідання Сотнікова Олек-
сандра Олександровича, 03.09.1963 року народжен-
ня, який був зареєстрований за адресою: смт Широ-
ке Широківський район Дніпропетровської області, 
вул. Леніна, буд. 154-б, кв. 1, як відповідача по ци-
вільній справі за позовом Публічного акціонерного 
товариства «Акцент-Банк» до Сотнікова Олександра 
Олександровича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 17 травня 2017 року 
о 10.00 год. за адресою: смт Широке Широківський 
район Дніпропетровської області, вул. Соборна, 86 
(зал судового засідання № 3), суддя Леонідова О. В.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опубліку-
вання оголошення в пресі відповідач Сотніков Олек-
сандр Олександрович вважається повідомленим про 
час та місце розгляду справи.

У разі неявки справа буде розглянута за його від-
сутності.

Сватівський районий суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Капустіна Андрія Володими-
ровича, як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 426/1324/17 за позо-
вом ПАТ «Енергобанк» до Капустіна Андрія Володимировича про стягнення заборгова-
ності, що відбудеться 30 березня 2017 року об 11.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Оболонський  районний суд м. Києва  викликає, як відповідача Савченка Костянти-
на Івановича по цивільній справі № 2/756/1523/17 за позовом Савченко Лариси Воло-
димирівни до Савченка Костянтина Івановича про визнання особи такою, що втратила 
право користування житловим приміщенням, та визнання права користування кварти-
рою, розгляд якої призначено на 10.05.2017 р. на 09.15 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 24, каб. № 18, суддя Васалатій К. А.
У разі неявки, справу буде розглянуто у відсутності відповідача.

Втрачений паспорт громадянки України 

Дибки Вікторії Володимирівни, 

серія ТТ 299540, виданий Дарницьким 

РВ ГУДМС України в м. Києві 

14.07.2015 р.,

вважати недійсним.

Шановні співвласники житлових та нежитлових приміщень 
у будинку № 13 по вулиці Єлизавети Чавдар у місті Києві!

Повідомляємо Вас про те, що «02» квітня 2017 року  о 15:00 годині за адресою м. Київ, вул. 
Бориса Гмирі, 2в (актовий зал Гімназії «Київська Русь»), відбудуться установчі збори об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Чавдар 13.

Збори проводяться з ініціативи ініціативної групи в складі: Дембіцький Л. Д., Короткий В. М., Же-
лєзний М. В.

Проект порядку денного:
1. Організаційні питання проведення зборів (обрання голови, секретаря зборів та лічильної ко-

місії).
2. Створення ОСББ та затвердження його назви.
3. Затвердження Статуту об’єднання.
4. Вибори правління ОСББ та Голови правління об’єднання.
5. Вибори ревізійної комісії ОСББ.
6. Затвердження кошторису.
7. Прийняття будинку на баланс ОСББ.
8. Обрання управляючого будинком.
9. Надання повноважень, щодо державної реєстрації ОСББ.  
Запрошуємо Вас взяти участь в установчих зборах ОСББ.
УВАГА! ОБОВ’ЯЗКОВО! При собі мати:
• Документ, що посвідчує особу власника (паспорт). 
• Документ, що підтверджує право власності на нерухомість.
За вимогами діючого законодавства голос буде зарахований тільки при наявності зазначе-

них документів.

Вишгородський районний суд Київської області повідо-
мляє, що в провадженні суду розглядається цивільна спра-
ва №363/3166/16-ц за позовом Вишгородського районного ко-
мунального підприємства «Вишгородтепломережа» до Шубка 
Любові Андріївни про стягнення боргу, трьох відсотків річних, 
інфляційних втрат та пені за поставлену теплову енергію.

Судове засідання відбудеться 3 квітня 2017 року о 09 годині 
00 хвилин за адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Кур-
гузова, 7, кабінет № 17.

У разі неявки відповідачки Шубка Л. А. без поважних причин 
справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя М. Б. Баличева

Новотроїцький районний суд Херсонської області викликає 
Бакая Вячеслава Олександровича, 07.10.1960 року народження, 
як відповідача у справі за позовом ПАT КБ «Приват банк» до Ба-
кая Вячеслава Олександровича про стягнення заборгованості.

Судове засідання призначено на 11.30 годину 29.03.2017 ро-
ку, яке відбудеться в приміщенні Новотроїцького районного су-
ду Херсонської області за адресою: смт Новотроїцьке, вул. Лені-
на, 87 Херсонської області, головуючий по справі Тимченко О. В. 
У разі неявки відповідача в судове засідання, справа буде роз-
глядатися за його відсутності за наявними в ній доказами. Крім 
того, суд роз’яснює відповідачу його обов’язок повідомити про 
причини неявки в судове засідання.

Ізяславський районний суд Хмельницької області викликає 
як відповідачку Рихлінську (Артеху) Наталію Миколаївну в ци-
вільній справі № 675/199/17, провадження № 2/675/306/2017 за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Рихлінської (Артехи) Ната-
лії Миколаївни про стягнення заборгованості в судове засідан-
ня, яке відбудеться о 10 годині 00 хвилин 23 березня 2017 ро-
ку за адресою: 30300, Хмельницька область, м. Ізяслав, вул. Не-
залежності, 3.

У разі неявки відповідачки на вказане судове засідання, суд 
розглядатиме справу без її участі в порядку ст. 269 ЦПК.

Суддя Король О. В.

Комсомольський міський суд Полтавської області викликає Золо-
тоношу Олександра Вікторовича (останнє відоме місце проживання: 
Полтавська область, місто Горішні Плавні, вулиця Добровольського, 
будинок № 22, квартира 18), як відповідача в судове засідання у ци-
вільній справі за позовом Золотоноші Наталії Вікторівни до Золото-
ноші Олександра Вікторовича, третя особа: Служба у справах дітей 
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, про позбав-
лення батьківських прав. Судове засідання відбудеться 22 березня 
2017 року о 13 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Полтавська 
область, м. Горішні Плавні, вул. Гірників, 17. У разі неявки, справу бу-
де розглянуто за вашої відсутності.

Суддя О. В. Солоха

В провадженні Бориспільського міськрайонно-
го суду перебуває цивільна справа №359/374/17 за 
позовом Хоменко Олени Миколаївни до Хасаіа Гоча, 
третя особа: Служба у справах дітей та сім’ї Борис-
пільської РДА, про позбавлення батьківських прав.

У зв’язку з цим суд викликає відповідача Хасаіа 
Гочу у судове засідання.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 12 
годині 00 хвилин 21 березня 2017 року за адресою: 
Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 72, 
каб. №1.

Суддя Вознюк С. М.

ПОВІСТКА про виклик
Обвинуваченим: Демченку Володимиру Олександровичу, 

18.01.1966 р.н., зареєстрованому за адресою: м. Харків, пр. 
Тракторобудівників, б. 69-А, кв. 24; Склярову Віктору Івано-
вичу, 29.01.1958 р.н., зареєстрованому за адресою: м. Хар-
ків, вул. Ушакова, 40; Творковському Дмитру Федоровичу, 
23.04.1981 р.н., зареєстрованому за адресою: м. Харків, вул. 
Героїв Праці, 4-б, кв. 105, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 
КПК України необхідно з’явитися 21 березня 2017 р. об 11 
год. 00 хв. у приміщення Харківського районного суду Хар-
ківської області (Харківська область, Харківський район, сел. 
Покотилівка, вул. Сковороди, б. 18, каб. № 8).

Суддя А. Ю. Полєхін

Солом’янський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що розгляд справи за позовом Ал Азхарі Олек-
сандри Сергіївни до Ал Азхарі Фаваз Адгам про розі-
рвання шлюбу відбудеться 4 квітня 2017 року о 09.30 
год. у приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Пол-
ковника Шутова, 1, каб. 19.

У судове засідання викликається відповідач: Ал 
Азхарі Фаваз Адгам.

В разі неявки, справу буде розглянуто у вашу від-
сутність.

Суддя С. І. Кушнір

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Проскуркін Олександр Євгенович, 

27.03.1972 р.н., уродженець м. Бендери Республіки Мол-
дова, громадянин Молдови, останнє відоме місце про-
живання: м. Одеса, вул. Нахімова, буд. №6, кв. №2, на 
підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, вам не-
обхідно з’явитися 23.03.2017 р. на 13 год. 00 хв. до Іва-
но-Франківського міського суду Івано-Франківської об-
ласті за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальд-
ська, буд. №11, 1 поверх, зал №5, для розгляду кримі-
нального провадження про обвинувачення Проскуркіна 
Олександра Євгеновича у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України.

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

Марківський районний суд Луганської обл. повідомляє, що по цивільних справах за 
позовами ПАТ КБ «Приватбанк»:

26.09.2016 Кожемякіна Ганна Валеріївна (останнє відоме місце реєстрації: 91012, 
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Ломана буд. 17, справа № 417/2850/16-ц, суддя   
Шкиря В. М.)

13.05.2016 Мартовицька Лариса Геннадіївна (останнє відоме місце реєстрації: 
93745, Луганська обл., Слов’яносербський р-н, сел. Криворіжжя, вул. Чапаєва, буд. 18, 
справа № 417/2216/16-ц, суддя  Сурніна Л. О.)

18.09.2016 Сіротенко Ілля Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 
91004, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Заводська, буд. 22, справа № 417/2623/16-ц,  
суддя  Шкиря В. М.)

17.08.2016 Шиченков Володимир Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 
91002, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Братів Махових буд. 62, справа № 417/2640/16-ц, 
суддя  Шкиря В. М.)

08.09.2016 Прошкін Михайло Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 
93743, Луганська обл., Слов’яносербський р-н, с. Родакове, вул. Шевченка, буд. 5а,  
кв. 40, справа № 417/2817/16-ц, суддя  Шкиря В. М.)

28.07.2016 Алексєєва Ірина Вікторівна (останнє відоме місце реєстрації: 93701, Лу-
ганська обл., смт Слов’яносербськ, пр.Діпалова, буд.1, кв.42, справа № 417/2481/16ц, 
суддя  Сурніна Л. О.)

08.07.2016 Брюховецький Сергій Олексійович (останнє відоме місце реєстрації: 
93741, Луганська обл., Слов’яносербський р-н., м. Зимогір’я, вул. Менделєєва, буд. 7, 
кв. 1, справа № 417/2486/16ц, суддя  Сурніна Л. О.)

26.07.2016 Соловйова Ірина Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 91043, 
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Західна, буд. 22, справа № 417/2489/16ц, суддя   
Шкиря В. М.)

29.09.2016 Коломієць Олександр Миколайович (останнє відоме місце реє-
страції: 91002, Луганська обл., м. Луганськ, вул. 1 Енгельса, буд. 5, кв. 8, справа  
№ 417/2737/16-ц, суддя  Дідоренко А. Е.)

05.08.2016 Катрук Тетяна Вікторівна (останнє відоме місце реєстрації: 93701,  
Луганська обл., смт Слов’яносербськ, вул. Кірова буд. 4, справа № 417/2745/16ц,  
суддя  Сурніна Л. О.)

05.08.2016 Мірзоєв Арсен Рамазанович (останнє відоме місце реєстрації: 91047, 
Луганська обл., м. Луганськ, кв. Цупова ділянка, буд. 13, кв. 3, справа № 417/2736/16ц, 
суддя  Сурніна Л. О.)

04.05.2016 Михайлова Тетяна Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 
91001, Луганська  обл., м.  Луганськ, вул.  Крутая,  буд.  35, справа № 417/2047/16ц, 
суддя  Шкиря В. М.)

08.09.2015 Мангасарян Вардгес Грантович (останнє відоме місце реєстрації: 91000, 
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Артьома, буд. 250, справа № 417/1057/15ц, суддя  
Шкиря В. М.)

16.06.2016 Соболєв Віктор Юрійович (останнє відоме місце реєстрації: 91000, Лу-
ганська обл., м. Луганськ, вул. Братів Сумських, буд. 132, справа № 417/2337/16ц,  
суддя  Шкиря В. М.)

25.06.2015 Краснов Юрій Борисович (останнє відоме місце реєстрації: 93745, Лу-
ганська обл., Слов’яносербський район, смт. Лозівський, вул. Пушкіна, буд. 38, справа 
№ 417/495/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

25.06.2015 Бачурін Анатолій Юрійович (останнє відоме місце реєстрації: 91043, 
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Спортивна, буд. 36, справа № 417/494/15ц, суддя   
Шкиря В. М.)

25.06.2015 Мітін Дмитро Станиславович (останнє відоме місце реєстрації: 91002, 
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Калініна, буд. 10, справа № 417/497/15ц, суддя   
Шкиря В. М.)

25.06.2015 Жижков Віталій Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 91000, Лу-
ганська обл., м. Луганськ, вул. Ів.Туркєніча, буд. 120, справа № 417/491/15ц, суддя  
Шкиря В. М.)

25.06.2015 Золотухіна Євгенія Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 91000, 
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Братів Сумських, буд. 103, справа № 417/488/15ц, 
суддя  Шкиря В. М.)

26.06.2015 Стрілець Галина Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації:93730, 
Луганська обл., Слов’яносербський р-н, с. Привітне, вул. Зелена буд. 2, кв. 7, справа  
№ 417/608/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

30.06.2015 Кривошеєв Микола Олександрович (останнє відоме місце реє-
страції: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Л. Чайкіної, буд. 53, кв. 1, справа  
№ 417/469/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

30.06.2015 Бочко Сергій Геннадійович (останнє відоме місце реєстрації: 91000,  
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Довгий проїзд, буд. 20, справа № 417/493/15ц,  
суддя  Шкиря В. М.)

30.06.2015 Хасмамедова Олена Анатоліївна (останнє відоме місце реєстрації: 
93734, Луганська обл., Слов’яносербський р-н, с. Жовте, вул. Гагаріна буд. 17, справа  
№ 417/602/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

01.07.2015 Максютенко Галина Євгенівна (останнє відоме місце реєстрації: 91002, 
Луганська обл., м. Луганськ, пр. Красногорський, буд. 1, кв. 1, справа № 417/515/15ц, 
суддя  Шкиря В. М.)

01.07.2015 Степанова Раїса Дмитріївна (останнє відоме місце реєстрації: 93740, Лу-
ганська обл., Слов’яносербський р-н., м. Зимогір’я, вул. Суворова, буд. 7, кв. 1, справа 
№ 417/518/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

01.07.2015 Шишова Юлія Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 91000, 
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Артема, буд. 124, справа № 417/517/15ц, суддя   
Шкиря В. М.)

01.07.2015 Кузьміна Людмила Іванівна (останнє відоме місце реєстрації: 91002, 
Луганська обл., м. Луганськ, пров. Кубанський буд. 85, справа № 417/512/15ц,  
суддя  Шкиря В. М.)

02.07.2015 Григоренко Людмила Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 
93704, Луганська обл., Слов’яносербський р-н., с. Пришиб, вул. Центральна, буд. 6, 
справа № 417/549/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

02.07.2015 Ханжова Олена Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 91000, 
Луганська обл., м. Луганськ, пров. Воєнкоматський, буд. 2-з, справа № 417/514/15ц, 
суддя  Шкиря В. М.)

02.07.2015 Усенко Володимир Валентинович (останнє відоме місце реєстрації: 
93704, Луганська обл., Слов’яносербський р-н, с. Пришиб, вул. Центральна, буд. 21, 
справа № 417/516/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

03.07.2015 Якунін Віктор Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 91012, 
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Мурманська, буд. 42, справа № 417/536/15ц,  
суддя  Шкиря В. М.)

06.07.2015 Краснянський Валерій Миколайович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 91002, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Карла Лібкнехта, буд. 16, кв. 4, справа  
№ 417/550/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

06.07.2015 Літвінова Євгенія Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 
91019, Луганська обл., м. Луганськ, вул. 9-го Січня, буд. 49, справа № 417/552/15ц, 
суддя  Шкиря В. М.)

06.07.2015 Черепахін Олександр Васильович (останнє відоме місце реєстрації: 
91000, Луганська обл., Слов’яносербський р-н., с. Жовте, вул. Леніна, буд. 19, справа 
№ 417/521/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

06.07.2015 Старченко Сергій Анатолійович (останнє відоме місце реєстрації: 91002, 
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Веселогорівська, буд. 107а, справа № 417/545/15ц, 
суддя  Шкиря В. М.)

06.07.2015 Ільїнова Олена Михайлівна (останнє відоме місце реєстрації: 93743, 
Луганська обл., смт. Слов’яносербськ, пр. Центральний, буд. 11, кв. 16, справа  
№ 417/555/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

06.07.2015 Федоренко Олександра Петрівна (останнє відоме місце реєстрації: 
93745, Луганська обл., Слов’яносербський р-н, смт Лозівський, вул. Московська, буд. 
32, справа № 417/520/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

07.07.2015 Катасонов Дмитро Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 
91000, Луганська обл., Слов’яносербський р-н., с. Лозівський, вул. Горького, буд. 13, 
кв. 3, справа № 417/548/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

07.07.2015 Новіков Євгеній Анатолійович (останнє відоме місце реєстрації: 93743, 
Луганська обл., Слов’яносербський р-н, с. Родакове, вул. Виноградна буд. 161, справа 
№ 417/564/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

07.07.2015 Худяков Вячеслав Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 
93730, Луганська обл., Слов’яносербський р-н., с. Весела Гора, вул. Калініна, буд. 19, 
справа № 417/554/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

08.07.2015 Пічугін Олександр Леонідович (останнє відоме місце реєстрації: 93741, 
Луганська обл., Слов’яносербський р-н, м. Зимогір’я, вул. Ювілейна, буд. 8, справа  
№ 417/570/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

08.07.2015 Гуртовий Андрій Олексійович (останнє відоме місце реєстрації: 93721, 
Луганська обл., Слов’яносербський р-н, с. Хороше, вул. Кірова, буд. 11, справа  
№ 417/573/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

10.07.2015 Квітко Ольга Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 91012, 
Луганська обл., м. Луганськ, пров. Бетонний, буд. 22а, справа № 417/651/15ц, суд-
дя  Шкиря В. М.)

14.07.2015 Коваленко Ірина Михайлівна (останнє відоме місце реєстрації: 93747, 
Луганська обл., Слов’яносербський р-н., смт. Лотикове, вул. Чкалова, буд. 28, кв. 62, 
справа № 417/636/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

14.07.2015 Добжанська Юлія Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 93745, 
Луганська обл., Слов’яносербський р-н., смт. Лозівський, вул. Космонавтів, буд. 7,  
кв. 45, справа № 417/640/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

14.07.2015 Піскунова Любов Іванівна (останнє відоме місце реєстрації: 93745, Лу-
ганська обл., Слов’яносербський р-н, смт. Лозівський, вул. Ленінградська, буд. 12,  
кв. 1, справа № 417/641/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

14.07.2015 Муромцев Сергій Якович (останнє відоме місце реєстрації: 93740, Лу-
ганська обл., м. Зимогір’я, вул. Піонерська, буд. 15, кв. 10, справа № 417/639/15ц,  
суддя  Шкиря В. М.)

22.07.2015 Колодкіна Ольга Вятославівна (останнє відоме місце реєстрації: 91002, 
Луганська обл., м. Луганськ, кв. Семенова буд. 31, справа № 417/1017/15ц, суддя   
Шкиря В. М.)

24.07.2015 Ворошило Ганна Іванівна (останнє відоме місце реєстрації: 91000, Лу-
ганська обл., м. Луганськ, пр. Добролюбова, буд. 7, справа № 417/770/15ц, суддя   
Шкиря В. М.)

24.07.2015 Салтанова Олена Володимирівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Рудь, буд. 61, справа № 417/773/15ц,  
суддя  Шкиря В. М.)

24.07.2015 Запорожцев Максим Михайлович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 91019, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Артема, буд. 449-а, кв. 45, справа  
№ 417/772/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

27.07.2015 Маляр Марина Василівна (останнє відоме місце реєстрації: 93743, Лу-
ганська обл., Слов’яносербський р-н, смт. Радакове, вул. Ворошилова буд. 50а,  
кв. 7, справа № 417/502/15-ц, суддя  Шкиря В. М.)

28.07.2015 Овсієнко Олексій Юрійович (останнє відоме місце реєстрації: 
93706, Луганська обл., Слов’яносербський р-н, с. Сміле, вул. Клубна буд. 6, справа  
№ 417/766/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

10.07.2015 Буданов Володимир Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 
93700, Луганська обл., Слов’яносербський р-н, с. Лопаскино, вул. К. Маркса, буд. 67, 
справа № 417/631/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

18.08.2015 Кудрін Іван Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 93744, 
Луганська обл., Слов’яносербський р-н, с. Красний Луч, вул. Вишнева, буд. 5, справа  
№ 417/750/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

19.08.2015 Глушков Роман Васильович (останнє відоме місце реєстрації: 91493, 
Луганська обл., м. Луганськ, пров. Ливарний, буд. 10а, справа № 417/741/15ц,  
суддя  Шкиря В. М.)

19.08.2015 Матюшкіна Ольга Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 91000, 
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Хабаровська, буд. 40, справа № 417/688/15ц,  
суддя  Шкиря В. М.)

21.08.2015 Гаврильченко Олена Миколаївна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 91000, Луганська обл., м.Луганськ, вул.Веселогородська, буд.145, кв.22, справа  
№ 417/699/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

21.08.2015 Лихоносова Маргарита Сергіївна (останнє відоме місце реєстрації: 
93744, Луганська обл., Слов’яносербський р-н, с. Суходіл, вул. Садова, буд. 16, справа 
№ 417/700/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

25.08.2015 Труфанова Тетяна Аркадіївна (останнє відоме місце реєстрації: 91000, 
Луганська обл., м. Луганськ, пров. 2-й Партизанський, буд. 44а, кв. 80, справа  
№ 417/687/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

31.08.2015 Перегорода Володимир Вікторович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 93740, Луганська обл., м. Зимогір’я, вул. Перемоги, буд. 16, кв. 29, справа  
№ 417/845/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

01.09.2015 Лук’янченко Галина Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 
93743, Луганська обл., Слов’яносербський р-н, с. Родакове, вул. Садова, буд. 95, спра-
ва № 417/751/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

02.09.2015 Лук’янченко Віктор Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 
93743, Луганська обл., Слов’яносербський р-н., смт. Родакове, кв. Сонячний, буд. 9, 
кв. 10, справа № 417/756/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

21.08.2015 Романченко Вікторія Олексіївна (останнє відоме місце реєстрації: 92443, 
Луганська обл., Марківський р-н, с. Бондарівка, вул. Калашнікова, буд.5, справа  
№ 417/754/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

04.09.2015 Агакін Олег Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 93742, Лу-
ганська обл., м. Зимогір’я, вул. 8-го Березня, буд. 73, справа № 417/707/15ц, суддя  
Шкиря В. М.)

26.08.2015 Шалімова Галина Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 91002, 
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Енгельса, буд. 39а, справа № 417/747/15ц, суддя  
Шкиря В. М.)

07.09.2015 Вахоцький Валерій Дмитрович (останнє відоме місце реєстрації: 91000, 
Луганська обл., м.  Луганськ, вул. Станіславського, буд. 112, справа № 417/757/15ц, 
суддя  Шкиря В. М.)

08.09.2015 Каргіна Євгенія Генадіївна (останнє відоме місце реєстрації: 91019,  
Луганська обл., м. Луганськ, пров. Краснофлотський, буд. 32, справа № 417/711/15ц, 
суддя  Шкиря В. М.)

08.09.2015 Денисов Олександр Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 
91019, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Тракторна, буд. 12, справа № 417/1062/15ц, 
суддя  Шкиря В. М.)

08.09.2015 Чупрін Олександр Ростиславович (останнє відоме місце реєстрації: 
91002, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Калініна, буд. 45, справа № 417/759/15ц,  
суддя  Шкиря В. М.)

09.09.2015 Руденко Лілія Анатоліївна (останнє відоме місце реєстрації: 93742, Лу-
ганська обл., Слов’яносербський р-н, м. Зимогір’я, вул. Перемоги, буд. 8, кв. 32, спра-
ва № 417/708/15-ц, суддя  Шкиря В. М.)

09.09.2015 Дахно Володимир Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 
93700, Луганська обл., Слов’яносербський р-н., с. Пришиб, вул. Центральна, буд. 107, 
кв. 2, справа № 417/742/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

09.09.2015 Кузнецова Світлана Борисівна (останнє відоме місце реєстрації: 91019, 
Луганська обл., м. Луганськ, вул. 395-ої Шахтарської Дивізії, буд. 20, кв. 52, справа  
№ 417/761/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

09.09.2015 Караченцев В’ячеслав Іванович (останнє відоме місце реєстрації: 91019, 
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Орджонікідзе буд. 40, кв. 1, справа № 417/752/15ц, 
суддя  Шкиря В. М.)

11.09.2015 Сирокваш Геннадій Михайлович (останнє відоме місце реєстрації: 91000, 
Луганська обл., м. Луганськ, пров. 2-й Енгельса, буд. 26, справа № 417/1068/15ц,  
суддя  Шкиря В. М.)

15.09.2015 Рагулін Руслан Євгенович (останнє відоме місце реєстрації: 91014,  
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Уляни Громової, буд.114, справа № 417/712/15ц,  
суддя  Шкиря В. М.)

15.09.2015 Жижкова Тетяна Борисівна (останнє відоме місце реєстрації: 91000, Лу-
ганська обл., м. Луганськ, пров. 2-й Партизанський, буд. 27, справа № 417/832/15ц, 
суддя  Шкиря В. М.)

15.09.2015 Кіріченко Інна Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 91014, 
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Шишкіна, буд. 37, справа № 417/844/15ц, суддя   
Шкиря В. М.)

16.09.2015 Яворська Наталія Дмитріївна (останнє відоме місце реєстрації: 91002, 
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Станіславського, буд. 49, справа № 417/831/15ц,  
суддя  Шкиря В. М.)

16.09.2015 Шамрай Дмитро Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 
91000, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Красноярська, буд. 24а, справа № 417/838/15ц,  
суддя  Шкиря В. М.)

18.09.2015 Декань Анатолій Яковлевич (останнє відоме місце реєстрації: 91000,  
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Орджонікідзе, буд.114, справа № 417/1090/15ц,  
суддя  Шкиря В. М.)

30.09.2015 Обиденнова Оксана Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 
93745, Луганська обл., Слов’яносербський р-н., смт. Лозівський, вул. Космонавтів, 
буд. 7, кв. 48, справа № 417/839/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

19.10.2015 Фоміна Ольга Петрівна (останнє відоме місце реєстрації: 91019, Луган-
ська обл., м. Луганськ, пров. І. Кирпичний, буд. 40, справа № 417/1341/15-ц, суддя  
Шкиря В. М.)

26.10.2015 Буцова Анна Олексіївна (останнє відоме місце реєстрації: 91000, Лу-
ганська обл., м. Луганськ, вул. Уборевича, буд. 121, справа № 417/1430/15ц, суддя   
Шкиря В. М.)

12.11.2015 Апостолова Олена Олексіївна (останнє відоме місце реєстрації: 93747, 
Луганська обл., Слов’яносербський р-н., с. Лотикове, вул. Котовського, буд. 4, справа  
№ 417/1465/15-ц, суддя  Шкиря В. М.)

13.11.2015 Хижченко Володимир Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 
91000, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Бр. Махових буд.  8, справа № 417/1451/15, 
суддя  Шкиря В. М.)

13.11.2015 Коротун Олександр Іванович (останнє відоме місце реєстрації: 91000, 
Луганська обл., м. Луганськ., вул. Артема, буд. 142-А, кв. 3, справа № 417/1450/15-ц, 
суддя  Шкиря В. М.)

20.11.2015 Лященко Вiталiй Станiславович (останнє відоме місце реєстрації: 
91000, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Рудь, буд. 87, кв. 1, справа № 417/1474/15-ц,  
суддя  Шкиря В. М.)

30.11.2015 Брагунець В’ячеслав Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 
91000, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Ковпака, буд. 58, справа № 417/1486/15-ц, 
суддя  Шкиря В. М.)

24.12.2015 Тетіщенко Сергій Анатолійович (останнє відоме місце реєстрації: 
93743, Луганська обл., Слов’яносербський р-н, с. Родакове, вул. Шевченка, буд. 7,  
кв. 1-2, справа № 417/1550/15-ц, суддя  Шкиря В. М.)

25.12.2015 Чевердак Олександр Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 
91000, Луганська обл., м. Луганськ, пров. Рабочий, буд.27, справа № 417/1631/15-ц, 
суддя  Шкиря В. М.)

23.06.2015 Павловський Олег Анатолійович (останнє відоме місце реєстрації: 91029, 
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Карла Лібкнехта буд. 61 Б, справа № 417/605/15ц, 
суддя  Шкиря В. М.)

08.07.2015 Леонова Вікторія Анатоліївна (останнє відоме місце реєстрації: 93724, 
Луганська обл., Слов’яносербський р-н, c. Степове, вул. Шкільна, буд. 19, кв. 10, спра-
ва № 417/574/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

08.07.2015 Линиченко Марина Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 
93700, Луганська обл., Слов’яносербський р-н, смт  Слов’яносербськ, вул. Горького 
буд. 40, справа № 417/571/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

07.07.2015 Дружиніна-Бородіна Олена Анатоліївна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 93701, Луганська обл., Слов’яносербський р-н., смт Слов’яносербськ, вул. Горько-
го, буд. 120, справа № 417/543/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

24.06.2015 Вілітенко Вікторія Анатоліївна (останнє відоме місце реєстрації: 91000, 
Луганська обл., м. Луганськ, вул. 21 Мюда, буд. 6, справа № 417/503/15ц, суддя   
Шкиря В. М.)

25.06.2015 Ковтун Роман Андрійович (останнє відоме місце реєстрації: 93740, 
Луганська обл., Слов’яносербський р-н, м. Зимогір’я, пр. Леніна буд. 36, справа  
№ 417/604/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

09.07.2015 Дмитренко Зінаїда Леонтіївна (останнє відоме місце реєстрації: 93740, 
Луганська обл., Слов’яносербський р-н., м. Зимогір’я, вул. Ювілейна, буд. 23, кв. 1, 
справа № 417/603/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

26.06.2015 Гліченко Марина Ігорівна (останнє відоме місце реєстрації: 91000, Лу-
ганська обл., м. Луганськ, пров. Моторний, буд. 61а, справа № 417/492/15ц, суддя  
Шкиря В. М.)

24.06.2015 Борисова Наталія Геннадіївна (останнє відоме місце реєстрації: 93741, 
Луганська обл., Слов’яносербський р-н., м. Зимогір’я, пр. Красноармійський, буд. 29а, 
справа № 417/609/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

24.06.2015 Толстоусов Сергій Юрійович (останнє відоме місце реєстрації: 91012, 
Луганська обл., м. Луганськ, пров. Комсомольський, буд. 40, справа № 417/577/15ц, 
суддя  Шкиря В. М.)

28.07.2015 Авраменко Тетяна Дмитрівна (останнє відоме місце реєстрації: 91002, 
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Братів Сумських буд. 63, справа № 417/767/15ц,  
суддя  Шкиря В. М.)

22.07.2015 Буцеєва Надія Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 93735, Лу-
ганська обл., Слов’яносербський р-н, с. Сабівка, вул. 60 років СРСР, буд. 4, справа  
№ 417/1015/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

25.06.2015 Хван Світлана Андріївна (останнє відоме місце реєстрації: 91000, Луган-
ська обл., м. Луганськ, туп. Рудя, буд. 7, справа № 417/487/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

02.07.2015 Гібалов Микита Олексійович (останнє відоме місце реєстрації: 91002, 
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Корчагіна, буд. 20, справа № 417/510/15ц, суддя  
Шкиря В. М.)

03.07.2015 Крушеніцький Сергій Євгенійович (останнє відоме місце реєстрації: 
93735, Луганська обл., Слов’яносербський р-н., с. Сабівка, вул. Мілова, буд. 8, кв. 2, 
справа № 417/519/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

06.07.2015 Крицький Олександр Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 
93600, Луганська обл., м. Луганськ, пров. Сєченова, буд. 37, справа № 417/509/15ц, 
суддя  Шкиря В. М.)

14.07.2015 М’ягкова Дар’я Олегівна (останнє відоме місце реєстрації: 93734, Лу-
ганська обл., Слов’яносербський р-н., с. Жовте, вул. Миру, буд. 8, кв. 5, справа  
№ 417/632/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

14.07.2015 Пляскота Сергій Євгенович (останнє відоме місце реєстрації: 91000, 
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Тракторна, буд. 77, справа № 417/638/15ц, суддя   
Шкиря В. М.)

24.07.2015 Краснякова Зоя Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 91000, 
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Л. Чайкіної, буд. 64, кв. 1, справа № 417/769/15ц,  
суддя  Шкиря В. М.)

28.07.2015 Колодкін Геннадій Григорович (останнє відоме місце реєстрації: 91002, 
Луганська обл., м. Луганськ, пр. Семенова, буд. 31, справа № 417/768/15ц, суддя   
Шкиря В. М.)

28.08.2015 Кандиба Олександр Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 
93700, Луганська обл., Слов’яносербський р-н, с. Слов’яносербськ, пр. Дзержинсько-
го, буд. 3, кв. 1, справа № 417/763/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

28.08.2015 Висоцька Любов Михайлівна (останнє відоме місце реєстрації: 93720, 
Луганська обл., Слов’яносербський р-н, смт Фрунзе, вул. Совєтов, буд. 25, справа  
№ 417/753/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

02.09.2015 Кололов Василь Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 
91002, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Войкова, буд. 98, справа № 417/823/15ц,  
суддя  Шкиря В. М.)

08.09.2015 Гришаєва Любов Олексіївна (останнє відоме місце реєстрації: 91002, Лу-
ганська обл., м. Луганськ, вул. Виноградна, буд. 110а, справа № 417/764/15ц, суддя  
Шкиря В. М.)

09.09.2015 Нападовський Олександр Євгенович (останнє відоме місце реєстрації: 
93743, Луганська обл., Слов’яносербський р-н, смт Родакове, вул. Первомайська буд. 
77, справа № 417/746/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

09.09.2015 Чибісова Надія Равільївна (останнє відоме місце реєстрації: 91022, Лу-
ганська обл., м. Луганськ, вул. Салтикова-Щедрина, буд. 12, справа № 417/760/15-ц, 
суддя  Шкиря В. М.)

15.09.2015 Бикодоров Анатолій Максимович (останнє відоме місце реєстрації: 
91043, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Северна, буд. 36, справа № 417/683/15-ц,  
суддя  Шкиря В. М.)

13.11.2015 Гнатюк Iгор Петрович (останнє відоме місце реєстрації: 91000, Лу-
ганська обл., м. Луганськ, вул. Рилєєва, буд. 87а, справа № 417/1449/15-ц, суддя   
Шкиря В. М.)

08.06.2016 Харченко Володимир Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 
91000, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Набережна, буд. 148, справа № 417/2336/16, 
суддя  Шкиря В. М.)

08.06.2016 Денисенко Дмитро Валерійович (останнє відоме місце реєстрації: 93730, 
Луганська обл., Слов’яносербський р-н., с. Весела Гора, вул. Калініна, буд. 75, справа 
№ 417/2352/16-ц, суддя  Шкиря В. М.)

09.06.2016 Єрмішкіна Тетяна Геннадіївна (останнє відоме місце реєстрації: 91002, 
Луганська обл., м. Луганськ, пров. Робочий, буд. 33, справа № 417/2353/16-ц,  
суддя  Шкиря В. М.)

13.06.2016 Поздняков Олексій Леонідович (останнє відоме місце реєстрації: 93735, 
Луганська обл., Слов’яносербський р-н, с. Сабівка, вул. Радянська, буд. 40, справа  
№ 417/2403/16-ц, суддя  Шкиря В. М.)

15.04.2016 Коробка Андрій Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 
93740, Луганська обл., Слов’яносербський р-н., м. Зимогір’я, вул. Комсомольська,  
буд. 9, справа № 417/2050/16ц, суддя  Сурніна Л. О.)

30.03.2016 Левицький Володимир Володимирович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 93743, Луганська обл., Слов’яносербський р-н., с. Родакове, кв. Шевченка, буд. 3, 
кв. 14, справа № 417/2051/16-ц, суддя  Сурніна Л. О.)

28.04.2016 Биков Євген Павлович (останнє відоме місце реєстрації: 93743, Лу-
ганська обл., Слов’яносербський р-н, с. Радакове, вул. Виноградна буд. 237, справа  
№ 417/2082/16-ц, суддя  Сурніна Л. О.)

23.06.2015 Крутько Юрій Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 91002, 
Луганська обл., м. Луганськ, пров. Крупської, буд. 7, справа № 417/607/15ц, суддя  
Шкиря В. М.)

25.06.2015 Тихонова Олена Аполлінаріївна (останнє відоме місце реєстрації: 91000, 
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Карла Лібкнехта, буд. 61-Б, справа № 417/490/15ц, 
суддя  Шкиря В. М.)

27.07.2016 Макушенко Юрій Олексійович (останнє відоме місце реєстрації: 93711, 
Луганська обл., Слов’яносербський р-н, с. Кряківка, вул. Гагаріна, буд.1, справа  
№ 417/2402/16-ц, суддя  Шкиря В. М.)

23.04.2016 Часніков Денис Анатолійович (останнє відоме місце реєстрації: 93733, 
Луганська обл., Слов’яносербський р-н., с-ще Металіст, вул. Леніна, буд. 40, кв. 42, 
справа № 417/2088/16-ц, суддя  Сурніна Л. О.)

16.08.2016 Скакун Віталій Петрович (останнє відоме місце реєстрації: 93733, Луган-
ська обл., Слов’яносербський р-н, сел. Металіст, вул. Стадіонна, буд. 62, кв. 20, справа 
№ 417/2634/16-ц, суддя  Шкиря В. М.)

16.08.2016 Іноземцев Вячеслав Геннадійович (останнє відоме місце реєстрації: 
93745, Луганська обл.,Слов’яносербський р-н, с. Лозівський, вул. Київська буд.  2А,  
кв. 4, справа № 417/2629/16ц, суддя  Шкиря В. М.)

26.08.2015 Гладков Геннадій Васильович (останнє відоме місце реєстрації: Луган-
ська обл., Слов’яносербський р-н, смт Слов’яносербськ, пр. Центральний, буд. 13,  
кв. 4, справа № 417/749/15ц, суддя Шкиря В. М.)

28.01.2016 Кратковський Ігор Олегович (останнє відоме місце реєстрації: Луган-
ська обл., м. Луганськ, участок Цупова, б. 4а, кв. 52, справа № 417/1610/15-ц, суддя  
Шкиря В. М.)

08.08.2016 Зайцева Лідія Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: Луганська 
обл., м. Луганськ, вул. Військове містечко, буд. 28, справа № 417/2788/16ц, суддя  
  Сурніна Л. О.)

про стягнення з аборгованості  судом були ухвалені заочні рішення, позовні вимоги 
задоволені повністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачам по справах, що заочне рішення може бути 
переглянуто Марківський районний суд Луганської обл. шляхом подання відповідачем 
заяви про перегляд заочного рішення до цього суду протягом десяти днів з дня опу-
блікування цього оголошення.
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оголошення
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до 
Сєдова Андрія Юрійовича про стягнення заборгова-
ності. Відповідач по справі Сєдов Андрій Юрійович 
(зареєстрований за адресою: 85207, м. Дзержинськ, 
вул. Суворова, 12), викликається на 27 березня 2017 
року на 09.00 год. до суду, каб. № 8, для участі у роз-
гляді 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 відсутності.

Суддя О.Г. Геря

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Литвинову 
Зою Іванівну, яка проживає за адресою: м. Луганськ, 
вул. Польського, б. 4, кв. 5 як відповідача в судове 
засідання по цивільній справі № 426/12080/16-ц за 
позовом Осичнюк Євгена Вікторовича до Литвинової 
Зої Іванівни про стягнення боргу за договором іпоте-
ки, що відбудеться 22 березня 2017 року о 14.30 год.

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

Суддя В.О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської облас-
ті, розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Лі 
В’ячеслава Федоровича, який проживає за адресою: 
м. Луганськ, вул. Веденина, 72 як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі № 426/8051/16-
ц за позовом Осичнюк Євгена Вікторовича до Лі 
В’ячеслава Федоровича про звернення стягнення на 
предмет іпотеки, що відбудеться 22 березня 2017 ро-
ку о 15.30 год.

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

Суддя В.О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Мікоян Арте-
ма Олеговича, як відповідача в судове засідання по 
цивільній справі № 426/10578/16-ц за позовом Міко-
ян Любов Сергіївни до Мікоян Артема Олеговича про 
розірвання шлюбу, що відбудеться 22 березня 2017 
року о 09.30 год.

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

Суддя Л.М. Осіпенко

Вишгородський районний суд Київської області 
повідомляє, що Тиховецький Василь Миколайович 
викликається в судове засідання як відповідач по ци-
вільній справі за позовом Моторного (транспортно-
го) страхового бюро України (МТСБУ) до Тиховець-
кого Василя Миколайовича про відшкодування в по-
рядку регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхо-
вого відшкодування.

Судове засідання відбудеться 21 березня 2017 ро-
ку о 12 годині 20 хвилин, за адресою: м. Вишгород, 
вул. Кургузова, 7 кабінет № 17.

У разі неявки відповідача без поважних причин 
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя М.Б. Баличева

Солом’янський районний суд м. Києва викликає Юр-
ченка Віталія Михайловича, (остання відома адреса яко-
го: 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, буд. 5, кв. 144), який 
є відповідачем по цивільній справі № 760/16422/16-ц 
(2/760/856/17) за позовом Юрченко Наталії Альфредівни 
до Юрченка Віталія Михайловича, третя особа: Служба у 
справах дітей Оболонської районної в м. Києві державної 
адміністрації, про позбавлення батьківських прав, в судове 
засідання на 30 березня 2017 року о 14 год. 00 хв., яке від-
будеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Пол-
ковника Шутова, 1, каб. № 24.

У разі неявки до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, і справу буде розглянуто по суті за 
відсутності відповідача, за наявними у справі матеріалами.

Суддя Л.І. Кізюн

Куйбишевський районний суд Запорізької області ви-
кликає Марченка Володимира Івановича, 07 жовтня 1965 
р.н. та Марченко Ірину Миколаївну, 04 вересня 1969 р.н. 
в судове засідання, яке призначене на 10 годин 00 хви-
лин 03 квітня 2017 року, для розгляду цивільної спра-
ви № 319/249/17 за позовом ПАТ «Державний Ощадний 
банк України» в особі філії Донецьке обласне управлін-
ня AT «Ощадбанк» до Марченка Володимира Івановича 
та Марченко Ірини Миколаївни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, яке відбудеться за адре-
сою: вул. Центральна, 26-а, смт Більмак, Більмацького 
району, Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю.М.

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Луганську міську раду та нотаріу-
са Восьмої Харківської державної нотаріальної контори Вор-
вуль Ганну Геннадіївну, як відповідачів в судове засідання по 
цивільній справі № 426/457/17 за позовною заявою Парнак 
Тетяни Сергіївни, Бондар Валентини Сергіївни до Луганської 
міської ради, нотаріуса Восьмої Харківської державної нота-
ріальної контори Ворвуль Ганни Геннадіївни про визначення 
додаткового строку для подання заяви про прийняття спад-
щини, що відбудеться 24 березня 2017 року о 09.30 год.

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

Суддя Л.М. Осіпенко

У Подільському районному суді м. Києва 15 черв-
ня 2017 року oб 11 год. 30 хв. під головуванням суд-
ді Богінкевич С.М. буде розглядатись цивільна спра-
ва за позовом Сизганової Ольги Вікторівни до Калан-
дій Вадима Андрійовича про визнання особи такою, 
що втратила право користування житловим примі-
щенням.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у су-
дове засідання обов’язкова.

Суддя Богінкевич С.М.

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду Ки-
ївської області перебуває цивільна справа за позовом МТСБУ 
до Бондаря Олександра Йосиповича про відшкодування в по-
рядку регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового від-
шкодування.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 08.45 год. 19 
квітня 2017р. за адресою: м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної 
Сотні, 10, каб. №6.

У зв’язку з розглядом справи суд викликає в судове засі-
дання на вищевказаний час відповідача Бондаря Олександра 
Йосиповича, 13.10.1979 р.н.

Одночасно повідомляємо, що у випадку неявки відповідача 
в судове засідання на вищевказаний час, справа буде розгля-
нута у його відсутність на підставі доказів, наданих позивачем.

Суддя Журавський В.В.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як 
відповідачку Осадчук Марину Станіславівну в зв’язку 
з розглядом цивільної справи за позовом Рахманова 
Мансура до Осадчук Марини Станіславівни про стяг-
нення суми боргу за договором позики на 01.06.2017 
року о 14.30 год. за адресою: м. Київ, пр-т Маяков-
ського, 5-В, каб. 36.

У разі неявки відповідачки або її представника в 
судове засідання без поважних на те причин, справа 
буде розглянута за їхньої відсутності на підставі на-
явних у ній доказів.

Суддя І.В. Клочко

Вишгородський районний суд Київської облас-
ті повідомляє, що в провадженні суду розглядаєть-
ся цивільна справа №363/4881/16-ц за позовом Ди-
мерського комбінату комунальних підприємств до 
Тищенко Діни Євгенівни про стягнення боргу за ко-
мунальні послуги.

Судове засідання відбудеться 31 березня 2017 ро-
ку о 10 годині 00 хвилин за адресою: Київська об-
ласть, м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, кабінет № 17.

У разі неявки відповідачки Тищенко Д.Є. без по-
важних причин справа буде розглянута за її відсут-
ності.

Суддя М.Б. Баличева

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Смірнова 
Олексія Олексійовича, як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/533/17 за позовною 
заявою Смірнової Ганни Михайлівни до Смірнова 
Олексія Олексійовича про надання дозволу на ви-
їзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди бать-
ка, що відбудеться 30 березня 2017 року о 10.20 год.

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

Суддя Л.М. Осіпенко

Херсонський міський суд Херсонської області по-
відомляє, що 06.04.2017 р. о 09.00 год. у приміщенні 
суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 
каб. № 410, відбудеться слухання цивільної справи 
за позовом Шулятьєва Гліба Костянтиновича до Бо-
розинець Алли Іларіонівни, Слівних Жанни Олексан-
дрівни про визнання осіб такими, що втратили право 
користування житловим приміщенням.

Просимо відповідачів: Борозинець Аллу Іларіонів-
ну та Слівних Жанну Олександрівну з’явитися до су-
ду на вказані дату і час. У випадку неявки відповіда-
чів справа буде розглянута у їхню відсутність.

Суддя О.Й. Ігнатенко

Уманський міськрайонний суд Черкаської облас-
ті (20300, м. Умань, вул. Коломенська, 18) викликає 
в судове засідання на 14.00 годину 3 квітня 2017 ро-
ку ПЕЛОГЕЇНА Олександра Сергійовича, як відповіда-
ча у справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Пело-
геїна Олександра Сергійовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

В разі неявки та невиконання обов’язку повідоми-
ти суд про поважність причини своєї неявки, справу 
буде вирішено без вашої участі за наявними в ній до-
казами та ухвалено заочне рішення.

Суддя Мазуренко Ю.В.

Ковпаківський районний суд м. Суми в особі судді 
Хитрова Б.В. викликає Журбенка Юрія Леонідовича, 
як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 592/1550/17, провадження № 2/592/812/17 за по-
зовом Журбенко Марини Анатоліївни до Журбенка 
Юрія Леонідовича, третя особа Служба у справах ді-
тей СМР, про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання по справі відбудеться 6 квітня 
2017 року о 09.30 год. у приміщенні Ковпаківсько-
го районного суду м. Суми за адресою: м. Суми, вул. 
Першотравнева, 12, зал судових засідань № 10.

Явка до суду обов’язкова. У випадку неявки відпо-
відача, справу буде розглянуто на підставі наявних у 
ній доказів.

Деснянський районний суд м. Києва викликає 
як відповідача Абдуллаєва Максуда Мурада огли, 
останнє відоме місце проживання якого: м. Київ, вул. 
Градинська, 20, кв. 35, у судове засідання, яке при-
значене на 11.04.2017 року о 9 год. 45 хв., для роз-
гляду справи за позовом Моторного (транспортно-
го) страхового бюро України до Абдуллаєва Максу-
да Мурада огли про відшкодування шкоди в поряд-
ку регресу. Адреса суду: м. Київ, пр. Маяковського, 
5-в, каб. 34.

Суддя Грегуль О.В.

У зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом 
Жердевої Надії Василівни до Керімова Джамаладіна про 
розірвання шлюбу, Приморський районний суд міста Ма-
ріуполя викликає як відповідача: Керімова Джамаладіна, 
останнє місце проживання якого є: місто Маріуполь, ву-
лиця Лавицького, будинок 14, квартира 58, у судове за-
сідання, яке відбудеться в приміщенні суду за адресою:  
м. Маріуполь, проспект Будівельників, буд. 52а, кабінет 
№3, 6 на 08.30 годину 29 березня 2017 року та на 09.30 
годину 18 квітня 2017 року.

Відповідачу пропонується в разі неявки повідомити 
суд про причини. В разі неявки без поважної причини 
справа може бути розглянута у відсутність відповідача.

Суддя Н.М. Курбанова

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті повідомляє, що 10.02.2017 року розглянуто цивіль-
ну справу №409/2914/16-ц (пров. № 2/409/179/17) за 
позовом Корнієнко Лариси Миколаївни до Луган-
ської міської ради про встановлення додаткового 
строку про прийняття спадщини та винесено заочне 
рішення, яким позов задоволено.

10.02.2017 року розглянуто цивільну справу 
№409/2915/16-ц (пров. № 2/409/180/17) за позовом 
Корнієнко Лариси Миколаївни до Луганської міської 
ради про встановлення додаткового строку про при-
йняття спадщини та винесено заочне рішення, яким 
позов задоволено.

Суддя Третяк О.Г.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як 
відповідача Токмакова Антона Олександровича у 
зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом То-
вариства з обмеженою відповідальністю «Порше Лі-
зинг Україна» до Токмакова Антона Олександрови-
ча про стягнення заборгованості на 01.06.2017 року 
о 10:30 год., за адресою: м. Київ, пр-т Маяковсько-
го, 5-В, каб. 36.

У разі неявки відповідача або представника відпо-
відача в судове засідання, без поважних на те при-
чин, справа буде розглянута за його відсутності на 
підставі наявних у справі доказів.

Суддя І. В. Клочко

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,  
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за по-
зовом Моторного (транспортного) страхового бюро України 
до Куман Віктора Петровича про відшкодування в порядку 
регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового відшко-
дування. Відповідач по справі: Куман Віктор Петрович (заре-
єстрований за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Роздольна, 
19/52), викликається на 24 березня 2017 року на 13-30 год. 
до суду, каб. № 9, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя М. М. Скиба

Фастівський міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає в судове засідання Очеретяну Те-
тяну Леонідівну як відповідача по цивільній справі 
№2/381/388/17 за позовом Публічного акціонерного 
товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Оче-
ретяної Тетяни Леонідівни про стягнення заборгова-
ності.

Справа до розгляду в судовому засіданні призна-
чена на 21 березня 2017 року на 09-40 год. за адре-
сою: Київська область, м. Фастів, вул. Івана Ступа-
ка, 25, каб. 4.

Явка відповідача в судове засідання обов’язкова.
Головуючий суддя Осаулова Н. А.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,  
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за по-
зовом Моторного (транспортного) страхового бюро України 
до Міранян Арсена Варданіковича про відшкодування в по-
рядку регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового від-
шкодування. Відповідач по справі Міранян Арсен Вардані-
кович (зареєстрований за адресою: 83062, м. Донецьк, вул. 
Спортивна, 16/22) викликається на 24 березня 2017 року на 
13-00 год. до суду, каб. № 9, для участі у розгляді справи 
по суті.

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

Суддя М. М. Скиба

Губа Оксана Олексіївна, останнє відоме місце про-
живання: Дніпропетровська область, м. Покров, вул. 
Центральна, 49/2, кв. 53, викликається до Орджонікі-
дзевського міського суду Дніпропетровської області 
як відповідач по цивільній справі за позовом ПАТ КБ 
«ПриватБанк» до Губи Оксани Олексіївни про стяг-
нення заборгованості. Судове засідання відбудеться 
о 10 годині 00 хвилин 10 квітня 2017 року в примі-
щенні суду за адресою: Дніпропетровська область, 
м. Покров (Орджонікідзе), вул. Торгова, 37. У разі 
неявки відповідача до суду справу буде вирішено на 
підставі наявних у ній даних та доказів.

Ухвалою Бердянського міськрайонного суду Запо-
різької області від 20 лютого 2017 року по криміналь-
ному провадженню за обвинуваченням Борисова Ан-
дрія Олександровича у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 
127, ч. 2 ст. 122 КК України призначене судове засідан-
ня, розгляд справи здійснюється у спеціальному судово-
му провадженні.

До суду як обвинувачений викликається Борисов Ан-
дрій Олександрович. Судове засідання відбудеться 31 
березня 2017 року о 09 годині 00 хвилин в приміщен-
ні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запо-
різька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64. 

Суддя Богомолова Л.В.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Неживого 
Антона Леонідовича, як відповідача в судове засідан-
ня по цивільній справі № 426/10572/16-ц за позовом 
ПАТ «Укрсоцбанк» до Неживого Антона Леонідовича 
про стягнення заборгованості, що відбудеться 31 бе-
резня 2017 року о 09-00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/107/17 за позовом Савіної Любов Михайлівни 
до Луганської міської ради.

Судове засідання відбудеться 05.04.2017 року об 
11:00 год. (резервна дата на 12.04.2017 року об 11:00 
год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт 
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається представник Луганської міської ра-
ди, юридична адреса: Луганська область, м. Лу-
ганськ, вул. Коцюбинського, буд. 14.

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

Суддя Полєно В. С.

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області викликається як відповідач Косяков 
Володимир Володимирович для участі в цивільній 
справі за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» про стяг-
нення заборгованості, яке відбудеться 31 березня 
2017 року о 10:30 годині, у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

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

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

Суддя В. А. Карягіна

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в 
судове засідання Серебряника Олександра Ілліча як 
відповідача по цивільній справі за позовом Публічно-
го акціонерного товариства «Акціонерний комерцій-
ний банк «Траст-капітал» до Серебряника Олексан-
дра Ілліча про звернення стягнення на предмет іпо-
теки, яке відбудеться 16.05.2017 о 09:00 за адресою: 
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 4-й поверх, каб. 408. 
Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки справа 
буде розглядатися за наявними у справі доказами.

Суддя Піхур О. В.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в су-
дове засідання по цивільній справі №755/17233/16-ц 
як відповідача Лозко Людмилу Вікторівну, 26 трав-
ня 1991 року народження, за позовом Лозко Олек-
сандра Олександровича про позбавлення батьків-
ських прав.

Судове засідання відбудеться о 9 год. 15 хв. 23 бе-
резня 2017 р. Адреса суду: м. Київ, вул. Сергієнка, 
буд. 3, каб.34.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки в су-
дове засідання, справа буде розглянута без Вашої 
участі.

Суддя В.П.Гончарук

Суворовський районний суд м. Одеси викликає 
як відповідача Шевченка Миколу Вікторовича за по-
зовом Левченко Олени Сергіївни до Шевченка Ми-
коли Вікторовича, третя особа Служба у справах ді-
тей Одеської міської ради про стягнення аліментів 
на утримання дитини, надання дозволу на тимчасо-
вий виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди 
батька. Судове засідання відбудеться 23.03.2017 р. 
об 11 год. 00 хв. у приміщенні Суворовського район-
ного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорно-
морського козацтва, 68, зала судових засідань № 19. 
У разі неявки Шевченка Миколи Вікторовича у судо-
ве засідання воно буде проведене у його відсутність.

Суддя Виноградова Н. В.

В провадженні Київського районного суду м. Оде-
си знаходиться цивільна справа за позовом Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект» 
до Горіної Тетяни Василівни про звернення стяг-
нення на предмет іпотеки шляхом визнання за ТОВ 
«Кей-Колект» права власності на предмет іпотеки, у 
зв’язку з чим повідомляємо відповідача Горіну Тетя-
ну Василівну про те, що наступне судове засідання 
відбудеться 30 березня 2017 року oб 11 год. 30 хв. 
в приміщенні Київського районного суду м. Одеси, 
за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 215.

Суддя О. М. Куриленко

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 18 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -1  +4 +3  +8 Черкаська -1  +4 +3  +8
Житомирська -1  +4 +3  +8 Кіровоградська -1  +4 +3  +8
Чернігівська -2  +3 +3  +8 Полтавська -2  +3 +3  +8
Сумська -2  +3 +3  +8 Дніпропетровська -2  +3 +5  +10
Закарпатська -1  +4 +5  +10 Одеська -1  +4 +5  +10
Рівненська -1  +4 +2  +7 Миколаївська -1  +4 +5  +10
Львівська -1  +4 +2  +7 Херсонська -1  +4 +5  +10
Івано-Франківська -1  +4 +3  +8 Запорізька -1  +4 +5  +10
Волинська -1  +4 +2  +7 Харківська -2  +3 +5  +10
Хмельницька -1  +4 +3  +8 Донецька -2  +3 +5  +10
Чернівецька -1  +4 +3  +8 Луганська -2  +3 +5  +10
Тернопільська -1  +4 +2  +7 Крим -1  +4 +5  +10
Вінницька -1  +4 +3  +8 Київ -1  +1 +5  +7

Укргiдрометцентр

фОТОфАкТ

Про добровольців 
розкажуть  
у краєзнавчому музеї

Євген ЛОГАНОВ,  
«Урядовий кур’єр»

ГЕРОЯМ СЛАВА! З нагоди Дня українського добровольця 
в Запорізькому обласному краєзнавчому музеї презентували 
четверту частину проекту «Усна історія російсько-української 
війни 2014—2017 років», започаткованого з ініціативи депар-
таменту культури, національностей та релігій Запорізької ОДА 
й історичного факультету Запорізького національного універ-
ситету. Згодом ця ініціатива набула національного масштабу. Її 
підтримали Український інститут національної пам’яті та Інсти-
тут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Гру-
шевського.

Основна мета проекту — вивчити відчуття, емоції, сприйнят-
тя зовнішнього світу людей, які вперше в житті взяли до рук 
зброю, вступили в бій, потрапили під ворожі обстріли. Дослід-
ники спілкувалися з кількома сотнями запоріжців — учасників 
АТО. За даними кандидата історичних наук Олексія Штейнле, 
до зібрання увійшли інтерв’ю з бійцями батальйонів «Азов» та 
«Донбас», 23-го окремого батальйону територіальної оборони 
Запорізької області та Добровольчого українського корпусу. 
Серед респондентів — лідери запорозького ветеранського ру-
ху Тимур Книш, Максим Зайченко, Андрій Грушевський та ба-
гато інших. Електронну версію розмістять в інтернеті.

Заступник директора департаменту інформаційної діяльнос-
ті Запорізької ОДА Олександр Зубченко впевнений, що облас-
ний краєзнавчий музей є центром оновлення культурного жит-
тя Запорізького краю, місцем вшанування пам’яті борців Май-
дану та воїнів АТО, відновлення і примноження традицій укра-
їнського народу.

Цього самого дня в  музеї відкрилась одна з перших в Укра-
їні експозицій, присвячених добробатам. До неї увійшло понад 
50 унікальних експонатів: шеврони, українські прапори, з яки-
ми входили у визволені міста, фронтові нагороди, зразки аму-
ніції та екіпірування весни-літа 2014 року. 

Враженнями від побаченого поділився начальник штабу 37-
го окремого мотопіхотного батальйону в 2014—2016 роках Іл-
ля Лапін: «Добробати — це філософія і спосіб життя, можли-
вість творити добро й захищати рідну землю, — каже військо-
вий. — Завжди відчуватиму гордість за своїх бійців, які, прой-
шовши Майдан, з честю боронили рідну землю у найгарячіших 
точках АТО».

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

НАЙУСПІШНІШІ. Колиш-
ній наставник київського «Ди-
намо» Валерій Лобановський 
увійшов до топ-5 кращих тре-
нерів Європи, повідомляє сайт 
Європейського футбольного 
союзу, який опублікував рей-
тинг найбільш успішних трене-
рів за всю історію за підсумка-
ми перших ста матчів у євро-
кубках.  Легендарний україн-
ський наставник у перших ста 
матчах в єврокубках здобув 56 
перемог, 23 матчі зіграв унічию 
і 21 програв. За цим показни-

ком Валерій Васильович обій-
шов таких фахівців, як Джо-
ванні Трапаттоні, Фабіо Ка-
пелло, Свена-Йорана Ерікссо-
на, Жозе Моуріньо і Карло Ан-
челотті. Очолив список тренер 
«Манчестер Сіті» Хосеп Гварді-
ола, який зумів обійти голланд-
ця Луї ван Гаала. Попри те, що 
Гвардіола вилетів вже в 1/8 фі-
налу Ліги чемпіонів і вперше в 
тренерській кар’єрі не дійшов 
до півфіналу турніру, йому під-
корився інший рекорд. В акти-
ві менеджера «городян» 61 пе-
ремога і 23 нічиї у 100 матчах, у 
нідерландського фахівця — 61 
перемога, 22 нічиїх та  17 пора-

зок. У списку також є іспанець 
Рафаель Бенітес і німець Юпп 
Хайнкес. 

До речі, вчора виповнилося 
сорок років одній з найяскраві-
ших перемог «Динамо»  Лоба-
новського. 16 березня 1977 ро-
ку в Києві відбувся  матч у від-
повідь 1/4 фінала Кубка чемпі-
онів, у якому кияни перемогли 
мюнхенську «Баварію» з ра-
хунком — 2:0. Попри мінімаль-
ну  поразку в першому матчі, 
динамівці вийшли до півфіналу 
турніру. Де,  щоправда,  посту-
пилися іншій німецькій коман-
ді —  менхенгладбахській «Бо-
русії».

Лобановський у п’ятірці кращих 
футбольних тренерів Європи

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ОНОВЛЕННЯ. Краснопіль-
ський район на Сумщині став 
одним з переможців торішньо-
го конкурсу проектів за програ-
мою «Кусаноне», що відбув-
ся в Україні за підтримки уря-
ду Японії. 

Відповідно до чотирьох по-
даних інвестиційних проектів, 

Краснопільська центральна 
районна лікарня одержить па-
ровий стерилізатор, електрич-
ну дезінфекційну камеру, кис-
невий концентратор та гастро-
дуоденоскоп на загальну суму 
майже 1,3 мільйона гривень. 

Як розповів голова Красно-
пільської райдержадміністра-
ції Юрій Яремчук, щоб реалі-
зувати задуми, в районі шука-
ють і використовують різні дже-

рела фінансування, серед яких 
участь у  конкурсах та міжна-
родних грантах. Хоч здобути 
перемогу складно, саме так 
вдається компенсувати дефі-
цит районних коштів  й істот-
но  поліпшити якість медичних 
послуг.

Загалом же уряд Японії має 
намір надати майже 290 тисяч 
доларів на проекти благодій-
них організацій у галузях меди-

цини та освіти, які реалізують 
цього року.

Про це повідомив посол Япо-
нії в Україні Сумі Шігекі під час 
підписання грантових угод між 
Посольством Японії в Україні 
та міжнародним благодійним 
фондом «Карітас Україна».

Крім Сумської, проекти буде 
реалізовано також у Запорізь-
кій, Дніпропетровській, Мико-
лаївській та Одеській областях.

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

ЗВИТЯГА.  Березневі дні 
1939-го позначені в історії ве-
личчю Карпатської України. 
15 березня на Закарпатті ого-
лосили  вихідним, щоб усі, 
хто поважає українську неза-
лежність, змогли вшанувати 
її творців.  Саме цього дня 78 
років тому відбувся вирішаль-
ний бій за Карпатську Украї-
ну, а нині щороку проходять 
пам’ятні акції на честь її захис-
ників.

Уранці в Ужгороді відбу-
лося покладання квітів до 
пам’ятника Героєві України 

президентові  Карпатської 
України Августинові  Воло-
шину. У покладанні на  набе-
режній Незалежності в Ужго-
роді взяли участь голова об-
лдержадміністрації Генна-
дій Москаль, голова облас-
ної ради Михайло Рівіс, Ужго-
родський міський голова Бог-
дан Андріїв, воїни АТО, вете-
рани різних війн, представни-
ки правоохоронних органів, 
творчих спілок, громадських 
організацій.

Цього самого дня в меморі-
альному парку «Красне поле» 
поблизу Хуста учасники свят-
кових заходів зібралися на мі-
тинг-реквієм. Він зібрав кіль-

ка тисяч учасників із різних ку-
точків області та з-поза її меж.

Попри присутність пред-
ставників багатьох партій і ру-
хів, пам’ятні заходи вирішено 
було провести під національ-
ними прапорами України. Іс-
торики, державні й громадські 
діячі згадували події тих днів, 
наголошували на їхньому зна-
ченні для майбутнього Укра-
їни, патріотичного вихован-
ня молоді. Вшанували пам’ять 
бійців «Карпатської Січі», що 
склали голови на Красному 
полі, як і загиблих гімназистів, 
студентів хвилиною мовчання. 
Навколо символічного хреста, 
встановленого на місці боїв, 

вільного від вінків і квітів місця 
не залишилося.

Акції з відзначення подій, 
що супроводжували утворен-
ня і героїчну загибель Карпа-
тоукраїнської держави, три-
вають 17 березня, в день на-
родження Августина Волоши-
на в його рідному селі Келе-
чин на Міжгірщині. Там роз-
горнуто  стометровий  дер-
жавний  прапор України. 

Святкуванню 78-ї річни-
ці Карпатської України бу-
де присвячено і  презентацію 
книжки «Два ювілеї Августи-
на Волошина», виданої за ко-
шти обласної програми книго-
видання.

Час згадати уроки Карпатської України

«Кусаноне» підтримає Краснопілля

ЗНОВУ ПЕРШІ. З 10 по 15 березня в м.Пхьонч-
хан (Південна Корея) проходив етап Кубка світу з 
лижних перегонів та біатлону серед паралімпійців. 
Серед 17 країн світу, що брали участь в змаганнях, 
національна паралімпійська збірна України стала 
першою у загальнокомандному заліку, виборовши 
34 медалі — з них дев’ять найвищого ґатунку, 11 
срібних  та 14 бронзових.

У фінальний день змагань  наші співвітчизники 
шість разів піднялися на п’єдестал.

Олександра Кононова виборола свою п’яту зо-
лоту нагороду в категорії стоячи (23:17.5). Дру-
гою стала Людмила Ляшенко (23:50.2.), третьою 
— Юлія Батенкова-Бауман (24:28.4). Зіркова трій-
ця — на фото.

Варто зазначити, що лідер національної пара-
лімпійської збірної Олександра Кононова, яка не-
одноразово тріумфувала  під час змагань, була ви-
знана найкращою спортсменкою не лише україн-
ської команди, а й цього етапу Кубка світу. Утім 
вже завтра в японському  Сапоро стартує наступ-
ний етап Кубка світу з лижних перегонів та біат-
лону. Бажаємо удачі нашим спортсменам і  вболі-
ваємо за них!
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