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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 17 березня 2017 року
USD 2697.9001   EUR 2893.7676      RUB 4.6321     /    AU 331666.35      AG 4710.53      PT 251714.08     PD 200723.77

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

СУБОТА, 18 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ №52 (5921)
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СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Переможець міжнародного конкурсу
вчителів Пауль Пшенічка не тільки 
викладає фізику українським учням, 
а й читає лекції й проводить майстер-класи 
в університетах і школах світу

ЦИФРА ДНЯ

Пенсійна реформа —
не за горами 

ВІДВЕРТО. Разом із підготовкою пенсійної реформи в 2017 ро-
ці Кабмін має намір забезпечити підвищення пенсій. Про це за-
явив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час
парламентської години запитань до уряду. Тож невдовзі уряд вне-
се до Верховної Ради проект пенсійної реформи. «Маємо побу-
дувати нову ефективну та справедливу пенсійну систему, яка
ліквідує дефіцит Пенсійного фонду до 2024 року. Це означає, що
пенсійна система в країні буде стабільною і найголовніше — не-
минуче пришвидшить підвищення пенсій громадян», — цитує
УНІАН слова Прем’єра.

Україна також не брала на себе додаткових зобов’язань для
одержання чергового траншу кредиту МВФ в 1 мільярд доларів.
А текст меморандуму буде обов’язково оприлюднено. При цьому
Володимир Гройсман переконаний, що НБУ повинен серйозніше
впливати на здешевлення кредитів для економіки.

Він укотре підтвердив, що з 1 квітня розпочнеться процес от-
римування безкоштовних ліків для хронічно хворих на артеріаль-
ну гіпертензію, цукровий діабет другого типу й бронхіальну астму.

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Питання про незалежність

настільки міцно 
укорінилося в свідомості 

українців, що його 
не змогли витравити 

цілих сімдесят років
диктатури».

Президент про відзначення та уроки 100-річчя 
подій Української революції 1917—1921 років
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ДОКУМЕНТИ

Указ Президента України «Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України 
від 15 березня 2017 року «Про невідкладні
додаткові заходи із протидії гібридним
загрозам національній безпеці України»

Реабілітація:
перезавантаження

ЖИТИ НА ПОВНУ. Пацієнт сам має поставити завдання 
для фахівців
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

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

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2017 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 25 грн . . . . . . . . . . . . 47 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 75 грн . . . . . . . . . . 141 грн

на півроку . . . . . 150 грн . . . . . . . . . . 282 грн

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

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА 2017 РІК

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

1423 млрд грн
виплачено родинам загиблих

військовослужбовців від початку
проведення антитерористичної операції

на Донбасі
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

документи
оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦

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

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман, вул. Не-
залежності, 13) розглядається цивільна справа за позовом Публічного акціонерно-
го товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Кондрашової Євгенії Сергіївни 
про стягнення заборгованості.

Відповідачка Кондрашова Євгенія Сергіївна викликається до каб. № 16 суду на 
23 березня 2017 року на 08 годину 30 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У 
разі неявки відповідачки справа буде розглянута у її відсутності за наявними до-
казами.

Суддя Шаньшина M.B.
Біловодський районний суд Луганської області викликає як відповіда-

ча у цивільній справі № 408/7785/16-ц за позовом Будник Яни Юріївни до 
Будника Богдана Йосиповича (26.02.1992 р.н., м. Ровеньки, Луганської 
області) про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться о 10 годині 00 хвилин 24 березня 2017 
року у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30.

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

Суддя Є.О. Соболєв
Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре-

сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викли-
кає Мозарева Віктора Дмитровича, як відповідача в судове засідання по 
цивільній справі № 426/17336/16-ц за позовом Публічного акціонерно-
го товариства Комерційного банкe «Правекс-Банк» до Мозарева Вікто-
ра Дмитровича про стягнення заборгованості, що відбудеться 22 берез-
ня 2017 року об 11.00 год.

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

Суддя Л.М. Осіпенко
Ватутінський міський суд Черкаської області викликає Петровського Дмитра 

Сергійовича, 05.06.1988 року народження, зареєстрованого за адресою: вул. Васи-
ленка, 23-б, кв. 79, м. Київ, як відповідача по справі №690/6/17-ц за позовом Кри-
венко Л.І. про стягнення аліментів на утримання дитини.

Судове засідання відбудеться 24 березня 2017 року о 10 год. 00 хв. у м. Ватуті-
не Черкаської області, вул. Будівельна, 1. У разі неявки відповідача в судове засі-
дання, оголошення вважається належним повідомленням і по справі буде винесе-
но заочне рішення.

У разі неявки в судове засідання з поважної причини відповідач зобов’язаний 
повідомити суд про неявку та її причини.

Голова суду В.А. Здоровило
ПОВІСТКА 

ПРО ВИКЛИК В СУД ОБВИНУВАЧЕНОГО
В провадженні Овруцького районного суду Житомирської області знаходиться спеці-

альне кримінальне провадження № 22014101110000094 стосовно Гулієва Бадир Бакіра 
Огли, 24.04.1965 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених  
ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 22, ч. 2 ст. 204 КК України.

Обвинувачений Гулієв Бадир Бакір Огли, зареєстрований за адресою: вул. Слов’янська, 
3, кв. 85, м. Красний Лиман Донецької обл., та проживаючий за адресою: вул. Івана Ма-
зепи, 12-а, кв. 1, м. Київ. На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, вам необхідно 
з’явитись 20 березня 2017 року о 15 год. 00 хв. у судове засідання до Овруцького район-
ного суду за адресою: Житомирська область, м. Овруч, вул. Гетьмана Виговського, 5.

Суддя І.В. Білоусенко

Богуславський районний суд Київської області, в зв’язку з розглядом 
цивільної справи № 358/1877/16-ц за позовом Публічного акціонерного 
товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Жили Юлії Іванівни про 
стягнення заборгованості, викликає в судове засідання, яке відбудеться 
23 березня 2017 року об 11 год. 30 хв. за адресою: вул. Франка, 29-А,  
м. Богуслав, Київської області, як відповідачку Жилу Юлію Іванівну, 
06 січня 1994 року народження (проживає по вул. Першотравнева, 43,  
с. Іванівка, Богуславського району, Київської області).

Суддя В.М. Корбут

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в су-
дове засідання на 24 березня 2017 року на 15 годину 00 хвилин за адре-
сою: Миколаївська область м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3-А, 
до судді Савіна О.І. як відповідача Деггані Мортеза по цивільній справі 
за позовною заявою Кобизька Надії Миколаївни про розірвання шлюбу.

В разі неявки відповідача Деггані Мортеза справу буде розглянуто за 
його відсутності.

Суддя О.І.Савін

Сенін Руслан В’ячеславович, ТОВ «АВТОТРАЙФ-ЛАЙТ» викликаються 
до суду, як треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет 
спору по справі за позовом ТОВ «Готельний комплекс «Спартак» до Гор-
бенка Миколи Миколайовича про витребування нерухомого майна, треті 
особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору: ТОВ «Фре-
гат С.В., Сенін Руслан В’ячеславович, ТОВ «АВТОТРАЙФ-ЛАЙТ», приват-
ний нотаріус Бедненко Сергій Валерійович, приватний нотаріус Подолян 
Ольга Олександрівна, арбітражний керуючий Лисиченко Яна Володими-
рівна, реєстраційна служба юридичного департаменту Маріупольської 
міської ради, в судове засідання, яке відбудеться 23.03.2017 р. о 14.00 
год., 04.04.2017 р. о. 13.00 год. 10.04.2017 року о 10.30 год. у приміщен-
ні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області за адре-
сою: 87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31.

Суддя Кір’якова Н.П.
Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 

4) розглядає цивільну справу за позовом Рослан Валентини Михайлівни до Доне-
цької міської ради, Нікітіної Анжеліки Вікторівни, Рослан Артура Вікторовича, тре-
тя особа: Приватний нотаріус Шабінська А.В., про визнання права власності на ко-
оперативну квартиру.

Відповідачі по справі Нікітіна А.В. (зареєстрована за адресою: 83062, м. До-
нецьк, вул. Ткаченко, 1/4, фактично проживає за адресою: 02002, м. Київ, вул. Фло-
ренції, 10а/147), Рослан А.В. (зареєстрований за адресою: 83092, м. Донецьк, вул. 
Нижнє-Курганська, 25/125, фактично проживає за адресою: 02002, м. Київ, вул. 
Флоренції, 10а/147), викликаються на 23 березня 2017 року на 13.00 год. до суду, 
каб. № 9, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У 
випадку неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інак-
ше справа буде розглянута у їх відсутності.

Суддя М.М. Скиба
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Шестаков Костянтин Вікторович, 24.01.1976 р.н., 

останнє відоме місце фактичного проживання та реєстрації: м. Херсон, 
вул. Димитрова, буд. 18-Б, кв. 6, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 
297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 22 та 23 березня 2017 ро-
ку о 10 год. 00 хв. в каб. № 24 до слідчого відділу УСБУ в Херсонській 
області старшого слідчого в ОВС Колокота Д.В., за адресою: м. Херсон, 
вул. Лютеранська, 1, для участі у слідчих та процесуальних діях у кримі-
нальному провадженні № 42015230000000032 від 09.02.2015 за ст. 258-
3 ч. 1 КК України.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

\від 16 березня 2017 р. № 164-р 
Київ

Про затвердження проекту «Дністровська 
ГАЕС. Будівництво другої черги ГАЕС у складі 

гідроагрегату № 4» (в адміністративних 
межах Василівської сільської ради 

Сокирянського району Чернівецької області) 
Затвердити поданий Міністерством енергетики та вугільної промисловос-

ті проект «Дністровська ГАЕС. Будівництво другої черги ГАЕС у складі гідроа-
грегату № 4» (в адміністративних межах Василівської сільської ради Сокирян-
ського району Чернівецької області), розроблений публічним акціонерним то-
вариством «Укргідропроект» та рекомендований до затвердження державним 
підприємством «Укрдержбудекспертиза» Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства, з такими техніко-еконо-
мічними показниками:

вид будівництва — нове будівництво
встановлена потужність гідроагрегату № 4:  
у генераторному режимі, МВт — 324
у насосному режимі, МВт — 421
склад основного устаткування ГАЕС:
насос-турбіна, одиниць — 1
гідрогенератор-двигун, одиниць — 1
нормальний підпірний рівень води:
верхньої водойми, метрів — + 229,5
нижнього водосховища, метрів — + 77,1
об’єм водосховищ:
верхнього: 
повний, млн. куб. метрів — 41,43
корисний, млн. куб. метрів — 32,7
нижнього:
повний, млн. куб. метрів — 58,1
корисний, млн. куб. метрів — 51,6
у тому числі для ГАЕС — 31,8
кількість робочих місць — 215
загальна кількість працюючих, осіб — 327
загальна кошторисна вартість будівництва станом 
на 27 січня 2017 р., тис. гривень

— 4513181,313 

у тому числі:
будівельних робіт — 1096655,809 
устаткування, меблів та інвентарю — 2369909,648
інші витрати — 1046615,856
річна потреба: 
електричної енергії, млн. кВт·год — 3,55
води, тис. куб. метрів — 34,02
тривалість будівництва, місяців — 36

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 10 березня 2017 р. № 154-р 

Київ

Про внесення змін у додатки 1 і 4  
до розпорядження  

Кабінету Міністрів України  
від 13 жовтня 2003 р. № 599

Внести у додатки 1 і 4 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 
жовтня 2003 р. № 599 «Про використання викупленого майна Акціонерного ко-
мерційного агропромислового банку «Україна» зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про рішення Ради національної безпеки 
і оборони України від 15 березня 2017 
року «Про застосування персональних 

спеціальних економічних та інших 
обмежувальних заходів (санкцій)»

Відповідно до статті 107 Конституції України ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборо-
ни України від 15 березня 2017 року «Про застосування пер-
сональних спеціальних економічних та інших обмежувальних 
заходів (санкцій)» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної без-
пеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, поклас-
ти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
15 березня 2017 року
№ 63/2017

МІНІСТЕРСТВО  ІНФРАСТРУКТУРИ    УКРАЇНИ
НАКАЗ

17.02.2017   м. Київ   № 60

Про затвердження тарифів  
на перевезення залізничним  
транспортом вантажів транзитом  
через територію України

Відповідно до Закону України «Про ратифікацію Угоди про проведення узгодженої по-
літики у визначенні транспортних тарифів», підпункту 33 пункту 4 Положення про Мі-
ністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 30 червня 2015 року № 460, та пункту 1.2 Тарифної політики Залізниць дер-
жав — учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжна-
родному сполученні на 2017 фрахтовий рік, введення якої в дію оголошено наказом Мі-
ністерства інфраструктури України від 14 листопада 2016 року № 399, зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 02 грудня 2016 року за № 1559/29689,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити тарифи на перевезення залізничним транспортом вантажів транзитом 

через територію України, встановивши тарифну ставку в розмірі 11,88 долара США на пе-
ревезення 1 тонни нафти сирої у вагонах інвентарного парку (що належать перевізнику) 
публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», за напрямком Одеса-Пере-
сип — Бережесть.

2. Департаменту державної політики в галузі залізничного транспорту забезпечити по-
дання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установ-
леному порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та діє до 30 черв-
ня 2017 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лавреню-
ка Ю. Ф.

Міністр В. Омелян

Введено в дію 
Указом Президента України 

від 15 березня 2017 року 
№ 63/2017

РІШЕННЯ 
Ради національної безпеки і оборони України 

від 15 березня 2017 року
Про застосування персональних спеціальних економічних  

та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції», підтримавши пропози-

ції Національного банку України, Рада національної безпеки і оборони Украї-
ни ВИРІШИЛА:

1. Застосувати строком на один рік персональні спеціальні економічні та ін-
ші обмежувальні заходи (санкції) до юридичних осіб згідно з додатком.

2. Кабінету Міністрів України:
1) разом із Національним банком України забезпечити реалізацію і моніто-

ринг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежу-
вальних заходів (санкцій), передбачених пунктом 1 цього рішення;

2) невідкладно вжити заходів щодо заборони розміщення коштів держав-
них підприємств, установ, організацій та господарських товариств, у статут-
них капіталах яких є корпоративні права держави, у банках, зазначених у до-
датку до цього рішення.

3. Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні ор-
гани Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про 
запровадження санкцій і порушити перед ними питання про застосування ана-
логічних обмежувальних заходів до відповідних юридичних осіб.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О. ТУРЧИНОВ

Додаток 
до рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 15 березня 2017 року «Про застосування персональних 
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів 

(санкцій)»
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, 

до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)

№ з/п Ідентифікаційні дані (повне найменування та реквізити юридичної особи) Вид обмежувального заходу  
(відповідно до Закону України «Про санкції»)

1.
Публічне акціонерне товариство «СБЕРБАНК»,
код згідно з ЄДРПОУ— 25959784, дата реєстрації — 15.06.2001, місцезнаходження юридичної  
особи — м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46

запобігання виведенню капіталів за межі України 
на користь пов’язаних з банком осіб

2.
Публічне акціонерне товариство «ВіЕс Банк»,
код згідно з ЄДРПОУ— 19358632, дата реєстрації — 10.10.1991, місцезнаходження юридичної  
особи — м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11

запобігання виведенню капіталів за межі України 
на користь пов’язаних з банком осіб

3.
Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»,
код згідно з ЄДРПОУ— 00039002, дата реєстрації — 26.08.1992, місцезнаходження юридичної осо-
би — м. Київ, провулок Шевченка, буд. 12

запобігання виведенню капіталів за межі України 
на користь пов’язаних з банком осіб

4.
Публічне акціонерне товариство «ВТБ БАНК»,
код згідно з ЄДРПОУ — 14359319, дата реєстрації — 11.11.1992, місцезнаходження юридичної осо-
би — м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26

запобігання виведенню капіталів за межі України 
на користь пов’язаних з банком осіб

5.
Публічне акціонерне товариство «БМ БАНК»,
код згідно з ЄДРПОУ — 33881201, дата реєстрації — 08.12.2005, місцезнаходження юридичної осо-
би — м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122

запобігання виведенню капіталів за межі України 
на користь пов’язаних з банком осіб

Зареєстровано  
в Міністерстві юстиції 

України 15 березня 2017 р. 
за № 352/30220

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 10 березня 2017 р. № 154-р
ЗМІНИ, 

що вносяться у додатки 1 і 4 до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 13 жовтня 2003 р. № 599

1. У додатку 1 позицію 675 виключити.
2. Доповнити додаток 4 позицією 41 такого змісту:

«41. Адміністративна 
будівля (літер А) та споруди 
(літер Б, б, У, № 1-2)

смт Ямпіль,  
вул. Боженка, 13

183 дерев’яна,  
обкладена цеглою».

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 30 листопада 2016 р. № 1081-р 

Київ

Про схвалення проекту листа Уряду України 
до Європейського інвестиційного банку 
щодо проекту «Розвиток і реконструкція 
елеваторів (будівництво та оснащення 

об’єктів зернового зберігання), будівництво  
перевантажувальних та логістичних 

терміналів (будівництво барж і буксирів)  
в Україні»

1. Схвалити проект листа Уряду України до Європейського інвестиційно-
го банку щодо підтвердження належності пропозиції про фінансування зазна-
ченим Банком проекту «Розвиток і реконструкція елеваторів (будівництво та 
оснащення об’єктів зернового зберігання), будівництво перевантажувальних 
та логістичних терміналів (будівництво барж і буксирів) в Україні» до сфери дії 
Рамкової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, підпи-
саної 14 червня 2005 року.

2. Уповноважити Міністра фінансів Данилюка Олександра Олександровича 
підписати зазначений лист.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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оголошення

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

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється про-
цесуальне керівництво досудовим розслідуванням у криміналь-
них провадженнях № 42016010000000217 за підозрою Павлен-
ко Я. П., № 42016010000000244 за підозрою Шаповаленко В. В.,  
№ 42016010000000243 за підозрою Акімова С. І., № 42016010000000220 
за підозрою Черняка О. Ю., № 42016010000000221 за підо-
зрою Шмелькова В. В., № 42016010000000227 за підозрою Заха-
рова В. Р., № 42016010000000229 за підозрою Колісніченка М. П.,  
№ 42016010000000230 за підозрою Лубіної Л.Є., № 42016010000000194 
за підозрою Безазієва Л.Р., № 42016010000000203 за підо-
зрою Мардояна Ф. А., № 42016010000000218 за підозрою Пермя-
кової Н. П., № 42016010000000214 за підозрою Аржанцева  І.  В.,  
№ 42016010000000216 за підозрою Лукашева І. М., № 42016010000000215 
за підозрою Георгіаді Л. Ф., № 42016010000000219 за підозрою Смо-
лянова М. О., № 42016010000000226 за підозрою Авідзбі A. M.,  
№ 42016010000000228 за підозрою Каракулькіна А. В. у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 KK України (державна зрада).

В межах вищезазначених кримінальних проваджень стосовно вказаних 
осіб зібрано достатньо доказів для зміни раніше повідомленої підозри, у 
зв’язку із викладеним на виконання положень ст. 297-5 КПК України про-
поную наступним підозрюваним: Павленко Я. П., Шаповаленко В. В., Акі-
мову С. І., Черняка О. Ю., Шмелькову В.В., Захарову В. Р., Колісніченку М. 
П., Лубіній Л. Є., Безазієву Л. Р., Мардояну Ф. А., Пермякову Н. П., Аржан-
цеву І. В., Лукашеву І. М., Георгіаді Л. Ф., Смолянову М. О., Авідзбі A. M. та 
Каракулькіну А. В. прибути разом із своїми захисниками до прокуратури 
Автономної Республіки Крим (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) 
у період з 23.03.2017 по 27.03.2017 (з 09.00 до 18.00) для проведення 
вказаної процесуальної дії, а саме:

до прокурора відділу Комаровського Є. В. (098- 782-92-90):
- Черняк Олексій Юрійович, 27.08.1973 р.н.;
- Шмельков Владислав Валерійович, 13.11.1968 р.н.;
- Захаров В’ячеслав Романович, 31.01.1947 р.н.;
- Колісніченко Микола Петрович, 07.08.1949 р.н.;
- Лубіна Людмила Євгенівна, 30.05.1957 р.н.;
до прокурора відділу Джегеріс Д. В. (067-165-68-10):
- Аржанцев Ігор Володимирович, 25.06.1962 р.н.;
- Лукашев Ігор Михайлович, 13.06.1962 р.н.;
- Георгіаді Лариса Федорівна, 16.05.1960 р.н.;
- Смолянов Михайло Олександрович, 06.10.1956 р.н.;
до прокурора відділу Ковальчак В. В. (093-933-29-98):
- Павленко Яніна Петрівна, 19.02.1976 р.н.;
- Шаповаленко Віктор Вікторович, 12.04.1956 р.н.;
- Акімов Сергій Іванович, 17.06.1953 р.н.;
- Авідзба Анатолій Мканович, 10.02.1951 р.н.;
- Каракулькин Андрій Володимирович, 04.05.1965 р.н.;
до начальника відділу Блудової C. M. (067-232-84-48):
- Безазієв Лєнтун Романович, 18.03.1942 р.н.;
- Мардоян Фрунзе Амазаспович, 01.02.1954 р.н.;
- Пермякова Ніна Петрівна, 27.05.1958 р.н.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібра-

ні під час досудового розслідування докази достатніми для складан-
ня обвинувальних актів, прокурор або слідчий за його дорученням 
зобов’язаний повідомити підозрюваному, його захиснику про завер-
шення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів до-
судового розслідування.

На підставі вищевикладеного повідомляємо, що у вказаних кримі-
нальних провадженнях зібрані усі необхідні докази для складання об-
винувальних актів.

У зв’язку з цим, інформуємо, що зазначені вище підозрювані мо-
жуть ознайомитись з матеріалами вказаних кримінальних проваджень 
з можливістю здійснення копіювання та інше відповідно до вимог ч. ч. 
2, 3 ст. 290 КПК України.

Ураховуючи строки досудового розслідування та положення ст. 
28 КПК України, обсяг матеріалів кримінального провадження (4 то-
ми кожне), пропонуємо зазначеним вище підозрюваним прибути ра-
зом із своїми захисниками до прокуратури Автономної Республіки 
Крим (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) у період з 23.03.2017 
по 27.12.2017 включно (з 09.00 до 18.00) для проведення процесуаль-
них дій, у тому числі ознайомлення з матеріалами кримінальних прова-
джень в порядку ст. 290 КПК України, а саме:

до прокурора відділу Комаровського Є. В. (098-782-92-90):
- Черняк Олексій Юрійович, 27.08.1973 р.н.;
- Шмельков Владислав Валерійович, 13.11.1968 р.н.;
- Захаров В’ячеслав Романович, 31.01.1947 р.н.;
- Колісніченко Микола Петрович, 07.08.1949 р.н.;
- Лубіна Людмила Євгенівна, 30.05.1957 р.н.;
до прокурора відділу Джегеріс Д.В. (067-165-68-10):
- Аржанцев Ігор Володимирович, 25.06.1962 р.н.;
- Лукашев Ігор Михайлович, 13.06.1962 р.н.;
- Георгіаді Лариса Федорівна, 16.05.1960 р.н.;
- Смолянов Михайло Олександрович, 06.10.1956 р.н.;
до прокурора відділу Ковальчак В. В. (093-933-29-98):
- Павленко Яніна Петрівна, 19.02.1976 р.н.;
- Шаповаленко Віктор Вікторович, 12.04.1956 р.н.;
- Акімов Сергій Іванович, 17.06.1953 р.н.;
- Авідзба Анатолій Мканович, 10.02.1951 р.н.
- Каракулькин Андрій Володимирович, 04.05.1965 р.н.;
до начальника відділу Блудової C. M. (067-232-84-48):
- Безазієв Лєнтун Романович, 18.03.1942 р.н.;
- Мардоян Фрунзе Амазаспович, 01.02.1954 р.н.;
- Пермякова Ніна Петрівна, 27.05.1958 р.н.
Разом з цим, пропоную вам в цей же строк відповідно до ч. 6  

ст. 290 КПК України надати прокурорам по вказаним кримінальним 
провадженням доступ та можливість скопіювати або відобразити від-
повідним чином будь-які речові докази, документи або копії з них, які 
ви маєте намір використовувати як докази в суді.

Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони кримінального про-
вадження зобов’язані письмово підтвердити протилежній стороні про-
курору факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням наймену-
вання таких матеріалів.

Начальник управління з розслідування
кримінальних проваджень слідчими органів
прокуратури та процесуального керівництва
прокуратури АР Крим                 М. Мерет

Богуславський районний суд Київської обл викликає відповідачів за позовами 
ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судові засідання, які від-
будуться:

Богач Віталій Михайлович 22.03.2017 о 10:00 (останнє відоме місце реєстрації: 
09720, Київська обл., Богуславський р-н, с. Шупики, вул. Жовтнева, буд. 10, кв. 8), 
справа № 358/1875/16-ц, суддя  Корбут В. М.

Волковінський Олег Миколайович 22.03.2017 о 10:30 (останнє відоме місце 
реєстрації: 09700, Київська обл., м. Богуслав, вул. Корнейчука, буд. 34), справа  
№ 358/1874/16-ц, суддя  Корбут В. М.

У разі неявки відповідачів  у призначений час або неповідомлення про причини 
неявки справу буде розглянуто за їх  відсутності за наявними доказами на підста-
ві ст. 169 ЦПК України.

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

П’ятихатський районний суд Дніпропетровської області викликає в судо-
ве засідання як відповідача Козак Миколу Михайловича по цивільній спра-
ві № 190/46/17-ц провадження № 2/190/118/17 за позовною заявою Публіч-
ного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк» до Козак 
Миколи Михайловича про стягнення заборгованості. Судове засідання від-
будеться 23 березня 2017 року о 13 год. 15 хв. в приміщенні П’ятихатського 
районного суду Дніпропетровської області за адресою: 52100, Дніпропе-
тровська область, м. П’ятихатки, вул. Шевченка, 114, зал судових засідань 
№ 1 під головуванням судді Семенникова О. Ю. Явка до суду обов’язкова. 
Роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням 
оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час та 
місце розгляду справи, і в разі неявки відповідача в судове засідання справа 
буде розглянута за наявними матеріалами за його відсутності.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає в судові засідан-
ня на 10 год. 00 хв. 23 березня 2017 року та на 09 год. 00 хв. 04 квітня 2017 року 
як відповідачку Поповченко Вікторію Валеріївну, останнє відоме місце проживан-
ня якої: 86500, Донецька обл., м. Сніжне, вул. Гагаріна, буд. 30, кв. 22 по цивіль-
ній справі № 319/167/17 за позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк» в особі філії Донецьке обласне управління AT «Ощад-
банк» до Поповченко Вікторії Валеріївни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Розгляд справи відбудеться в залі засідань Куйбишевського ра-
йонного суду Запорізької області за адресою: 71001, Запорізька обл., смт Біль-
мак, вул. Центральна, буд. 26а. Явка до суду є обов’язковою. Відповідачці пропо-
нується надати свої заперечення до позову та докази. У разі неявки відповідачка 
повин на повідомити суд про причини неявки.

В разі неявки без поважних причин справу буде розглянуто у відсутності осо-
би згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за наявними в ній доказами.

Суддя Хамзін Т. Р.

Повістка про виклик 
Підозрюваний Крупіцький Анатолій Федорович, 02.05.1973 р.н., від-

повідно до вимог ст. ст. 133, 135 та 297-5 КПК України, викликається 
на 10 год. 00 хв. 22, 23, 24 березня 2017 року до слідчого СВ УСБ Укра-
їни у Хмельницькій області Карчевського Д. М. в каб. №104 за адре-
сою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 19, тел. (0382) 69-88-66, 
для проведення слідчих та процесуальних дій (вручення підозри, до-
питу як підозрюваного, оголошенні про завершення досудового роз-
слідування, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, 
ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, отримання 
копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розсліду-
вання) у кримінальному провадженні № 22015240000000006 за озна-
ками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Старобільський  районний суд Луганської області викликає відповідачів 
за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судові 
засідання, які відбудуться: 

23.03.2017 р. 
Погорєлов Олександр Миколайович о 8.00, справа № 431/5522/16-ц

Суддя С. В. Олійник
04.04.2017 р. 
Вербицька Римма Ідрисівна о 9.05, справа № 431/749/17

Суддя В. Ю. Колядов
У разі неявки відповідачів  у призначений час або неповідомлення про 

причини неявки справу буде розглянуто за їх  відсутності за наявними дока-
зами на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідачі по справах вважають-
ся належним чином повідомленими про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Великописарівський районний суд Сумської області викликає Ми-
хайленка Андрія Володимировича, 25.08.1988 року народження, уро-
дженця сел. Кириківка В. Писарівського району Сумської області, у су-
дове засідання, яке відбудеться 23 березня 2017 року о 09:00 у залі 
судових засідань суду в смт В. Писарівка, вул. Ярослава Мудрого, 12 
Сумської області, як відповідача по цивільній справі №575/83/17 за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк», представник позивача: Сафір Федір Оле-
гович, до Михайленка Андрія Володимировича про стягнення забор-
гованості.

Головуючий суддя по справі Савєльєва Алла Іванівна.
Явка відповідача в судове засідання обов’язкова.
У разі неявки відповідача в судове засідання без поважної причини 

або неповідомлення про причини неявки, справу буде розглянуто без 
його участі на підставі наявних матеріалів справи.

ПОВІСТКА про виклик
Гур’янов Антон Борисович, 09.09.1973 р.н., останнє відоме місце проживан-

ня якого: м. Харків, пр-т Маршала Жукова, б.13, кв.79, відповідно до вимог 
ст.ст. 134, 135 КПК України Ви викликаєтесь на 11:30 год. 23.03.2017; 15:00 год. 
11.04.2017; 14:30 год. 10.05.2017; 10:00 год. 17.05.2017; 10:00 год. 23.05.2017 
до Київського районного суду м. Харкова (м. Харків, вул. Валентинівська, 7-Б, 
зал 38) як обвинувачений у кримінальному провадженні №640/19897/16-к для 
участі в судових засіданнях по кримінальному провадженню за обвинуваченням 
Гур’янова А.Б. за ч.1 ст.109, ч.2 ст.110 КК України. Додатково просимо надати 
паспорт. Явка до суду є обов’язковою.

Суддя Бородіна Н. М.

13 березня 2017 року Добропільським міськрайсудом Донецької об-
ласті було ухвалено заочне рішення по цивільній справі за заявою По-
лянської Олени Львівни про відновлення втраченого судового прова-
дження по цивільній справі № 2-5371/2008 р. за позовом Полянської 
Олени Львівни до Полянського Володимира Анатолійовича про розі-
рвання шлюбу, відповідно до якого заявлені вимоги було задоволе-
но у повному обсязі. Рішення у справі може бути оскаржено у порядку, 
встановленому ЦПК України.

Суддя В. В. Корнєєва

Інформація щодо здійснення спеціального судового провадження  
та повістка про виклик до суду обвинуваченого

Суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Багрієм Т.Я. 09 лис-
топада 2016 року постановлено ухвалу про здійснення спеціального судового провадження 
відносно Баркова Сергія Миколайовича, 28 жовтня 1973 року народження, обвинуваченого у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

На підставі ст. ст. 297-1, 297-5, 314, 323 КПК України, Тернопільський міськрайонний суд 
Тернопільської області викликає обвинуваченого Баркова Сергія Миколайовича, який зареє-
стрований за адресою: м.Луганськ, вул.Владімірская, 35, у судове засідання, яке буде прово-
дитися в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 23 березня 2017 року                       
о 09 год. 30 хв. в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської 
області за адресою: м.Тернопіль, вул.Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу.

У разі неявки обвинуваченого Баркова Сергія Миколайовича в судове засідання, оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження. 

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми знаходиться ци-
вільна справа № 591/6741/16-ц, провадження 2/591/736/17 за позовом 
Публічного акціонерного товариства «АКЦЕНТ-БАНК» до Чернущенка 
Романа Анатолійовича про стягнення заборгованості.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до ч. 9 ст. 74 ЦПК 
України викликає до суду Чернущенка Романа Анатолійовича, остан-
нє відоме місце проживання: м. Суми, вул. Паризька Комуна, буд. 30, 
кв. 104, як відповідача по справі на 08.30 год. 22 березня 2017 року.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Зарічного районно-
го суду м. Суми за адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13, зал 2 (каб.  
№ 302), 3-й поверх, головуючий суддя Шелєхова Г. В.

У разі неявки відповідача в судове засідання, справа буде розгляну-
та в його відсутність.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, вул. Енгельса, 45, 
м. Дружківка, Донецька обл.) розглядає цивільну справу провадження  
№ 2/229/416/2017, ЄУН 229/338/17 за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційного банку «Приватбанк» до Будакова Юрія Тофікови-
ча про стягнення заборгованості. Відповідач у справі Будаков Юрій Тофіко-
вич, 2 травня 1988 року народження (останнє місце проживання: вул. Улья-
нівська, буд. 38, м. Дружківка, Донецька обл.), викликається на 22 березня 
2017 р. о 09.30 годині до суду, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення  щодо позову та до-
кази. В разі неявки відповідача справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя Є. В. Петров

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, Донецька обл.,  
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну справу провадження  
№ 2/229/419/2017, ЄУН 229/341/17 за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційного банку «Приватбанк» до Дородних Світлани Анатолі-
ївни про стягнення заборгованості. Відповідачка у справі: Дородних Світла-
на Анатоліївна, 4 серпня 1964 року народження (останнє місце проживан-
ня: вул. Сільська, буд. 3, м. Дружківка, Донецька обл.), викликається на 22 
березня 2017 р. о 09.00 годині до суду, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення  щодо позову та до-
кази. В разі неявки відповідачки справа буде розглянута в її відсутність.

Суддя Петров Є. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Коровін Роман Анатолійович, 05.06.1978 року народжен-
ня,  зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Кіро-
ва, буд. 7, кв. 13, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необ-
хідно з’явитись 22 березня 2017 року  о 10 годині до УСБУ у Вінницькій об-
ласті: м. Вінниця, вул. Грушевського, 27, до слідчого Остапчука М. В., те-
лефон (0432)599260,  для участі у процесуальних діях та виконання вимог  
ст. 290 КПК України у кримінальному провадженні №22017020000000084 
від 09.02.2017, за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Філатов Віталій Степанович, 02.06.1966 року народження,  
зареєстрований за адресою:  Донецька область, м. Торецьк, н.п.Північне (Кі-
рове), вул. Урицького, буд. 5, кв. 1, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК 
України, Вам необхідно з’явитись 22 березня 2017 року  о 10 годині до 
УСБУ у Вінницькій області: м. Вінниця, вул. Грушевського, 27, до слідчо-
го Остапчука М. В., телефон (0432)599260,  для участі у процесуальних ді-
ях та виконання вимог ст. 290 КПК України  у кримінальному провадженні 
№22017020000000086 від 09.02.2017, за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман, 
вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Шийко  
Сергія Володимировича про стягнення заборгованості.

Відповідач Шийко Сергій Володимирович викликається до каб. № 16 суду 
на 23 березня 2017 року о 08 годині 15 хвилин, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи. У разі неявки відповідача, справа буде розглянута у його відсутність за 
наявними доказами.

Суддя Шаньшина М. В.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман, 
вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за позовом Публічно-
го акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Радченко 
Тетяни Володимирівни про стягнення заборгованості.

Відповідачка Радченко Тетяна Володимирівна викликається до каб. № 16 
суду на 23 березня 2017 року о 08 годині 45 хвилин, для участі у розгляді 
справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи. У разі неявки відповідачки, справа буде розглянута в її відсутність за на-
явними доказами.

Суддя Шаньшина M. B.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Мельник Роман Володимирович, 01.08.1974 року наро-
дження, зареєстрований за адресою:  Донецька область,  м. Костянтинівка, 
вул. Європейська, 65/58, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам 
необхідно з’явитись 22 березня 2017 року  о 10 годині до УСБУ у Вінницькій 
області: м. Вінниця, вул. Грушевського, 27, до слідчого Остапчука М. В., те-
лефон (0432)599260,  для участі у процесуальних діях та виконання вимог 
ст. 290 КПК України  у кримінальному провадженні №22017020000000085 
від 09.02.2017, за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Коміссаров Вадим Анатолійович, 09.06.1972 року наро-
дження, останнє місце реєстрації та проживання: Донецька область, м. Кос-
тянтинівка, проспект Ломоносова, буд. 154, кв. 65, на підставі ст.ст. 133, 
135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитись 22 березня 2017 року  о 10 
годині до УСБУ у Вінницькій області: м. Вінниця, вул. Грушевського, 27, до 
слідчого Остапчука М.В., телефон (0432)599260, для участі у процесуальних 
діях та виконання вимог ст. 290 КПК України у кримінальному провадженні 
№22017020000000083 від 09.02.2017, за  ч. 1 ст. 258-3 КК України.
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оголошення

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

Старобільський районний суд Луганської області доводить до відома відповідачів:
— Шепелєва Анатолія Анатолійовича, який мешкає: вул. Толстого, 62-а, м. Антра-

цит Луганської області;
— Череватенка Володимира Геннадійовича, який мешкає: вул. Чехова, 31,  

с. Н. Нагольчик Антрацитівського району Луганської області;
— Любченка Сергія Олександровича, який мешкає: вул. Ломоносова, 11, смт Дубів-

ське Антрацитівського району Луганської області;
— Сергієнка Володимира Івановича, який мешкає: вул. Чехова, 7/3, смт Дубівське 

Антрацитівського району Луганської області;
— Бєляєва Миколу Михайловича, який мешкає: вул. Урицького, 8/3, м. Антрацит Лу-

ганської області, по справах за позовом Публічного акціонерного товариства Комерцій-
ний банк «Правекс Банк» про стягнення заборгованості:

— Руденка Олега Вікторовича, який мешкає: вул. Лазо, 22, с. Кам’яне Антрацитів-
ського району Луганської області, за позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний банк «ІдеяБанк» про стягнення заборгованості, що 10 березня 2017 року, 
винесено заочне рішення, яким позовні вимоги задоволено в повному обсязі. 

Сторони можуть оскаржити заочне рішення в апеляційному порядку до Апеляційно-
го суду Луганської області через Старобільський районний суд шляхом подачі апеля-
ційної скарги протягом десяти днів з дня виходу оголошення.

Додатково повідомляємо, що з текстом рішення Ви можете ознайомитись в Єдино-
му Державному Реєстрі Судових рішень.

Суддя Форощук О. В.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований 
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.50-річчя Перемо-
ги, 34, викликає: Мозгового Олександра Семеновича як відпо-
відача в судове засідання по цивільній справі № 426/2288/17 за 
позовом ПАТ КБ «Правекс Банк» до Мозгового Олександра Се-
меновича про стягнення заборгованості, що відбудеться 23 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 А. С. Река

Сватівський районний суд Луганської області, розташований 
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.50-річчя Пере-
моги, 34, викликає: Шевлякова Олега Вікторовича як відпові-
дача в судове засідання по цивільній справі № 426/2474/17 за 
позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Шевлякова Олега Вікторо-
вича про стягнення заборгованості, що відбудеться 23 берез-
ня 2017 року о 12-00 год. У разі неявки на вказане судове засі-
дання суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 
169 ЦПК України. 

Суддя А. С. Река

Сватівський районний суд Луганської області, розташований 
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34, викликає Сапожнікову Євгенію Іванівну, Сапожнікова 
Віталія  Володимировича як відповідачів в судове засідання по 
цивільній справі № 426/666/17 за позовом ПАТ КБ « Правекс 
Банк» до Сапожнікової Євгенії Іванівни, Сапожнікова Віталія Во-
лодимировича про стягнення заборгованості, що відбудеться 22 
березня 2017 року о 17-15год.

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

Суддя А. С. Река

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.50-річчя Перемоги, 34, ви-
кликає: Головачова Геннадія Олександровича, Порядіна Павла Васильо-
вича, Головачову Валентину Олександрівну як відповідачів в судове за-
сідання по цивільній справі № 426/14143/16-ц за позовом ПАТ «Альфа-
Банк» до Головачова Геннадія Олександровича, Порядіна Павла Васи-
льовича, Головачової Валентини Олександрівни про стягнення заборго-
ваності, що відбудеться 22 березня 2017 року о 16-30 год.

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

Суддя А. С. Река

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає кримінальне провадження 
№233/558/17 за обвинуваченням Астахової С.В. за ч. 2 ст. 
110 КК України. Обвинувачена Астахова Світлана Володи-
мирівна, 08.11.1960 р.н., зареєстрована за адресою: Доне-
цька область, м. Костянтинівка, вул. Целеноградська, буд. 
43, викликається до суду на 09 годину 00 хвилин 23 берез-
ня 2017 року (корп. № 1, каб. №12), для участі у підготов-
чому судовому засіданні. Ухилення від явки на виклик су-
ду обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/
або міжнародний розшук є підставою для здійснення спе-
ціального досудового розслідування чи спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
2) розглядає кримінальне провадження за обвину-
ваченням Богатира Якова Геннадійовича у вчиненні 
кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений: Богатир Яків Геннадійович, остан-
нє місце реєстрації та проживання: Одеська область, 
Комінтернівський район, с. Свердлове, вул. Гагаріна, 
буд. 12, викликається на 23 березня 2017року на 09 
год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по 
суті.

Суддя Пронін С. Г.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (суддя О.О. Наумик) викликає в судове засідання, яке від-
будеться 23 березня 2017 року о 08.00 годині за адресою:  
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп.2, каб.19,  як  
відповідача по справі за позовом Васюти Людмили Ми-
колаївни до Васюти Артема Вячеславовича про розірван-
ня шлюбу: Васюта Артем Вячеславович, 22.08.1971, остан-
нє місце проживання:— Донецька область, м. Макіївка, м-н 
Сонячний, 19/46.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази на їх підтвердження.

У разі неявки відповідача у судове засідання справа згід-
но з вимогами ЦПК України може бути розглянута за йо-
го відсутності.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає 
цивільну справу за позовом Сороколєт Ольги Петрівни до 
Сороколєт Андрія Сергійовича, про стягнення аліментів на 
утримання неповнолітньої дитини.

Відповідач: Сороколєт Андрій Сергійович, останнє відо-
ме місце реєстрації: Донецька обл., м. Горліва, вул. Богу-
на, буд. 41, кв. 10, викликається на 23 березня 2017 року на 
08 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття відповідач по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута у його відсутності.

Суддя Кузнецов Р. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом Діян Ірини Іванівни до Со-
сюк Юрія Васильовича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі викликається до суду (м. Бахмут, 
Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 315), для участі у роз-
гляді справи по суті: Сосюк Юрій Васильович, 16 листопа-
да 1965 р. н., який мешкає за адресою: Донецька область, 
м. Єнакієве, вул. Новаторів, б. 123, на 24 березня 2017 ро-
ку на 08 год. 15 хв.

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

Суддя Радченко Л. А.

Заліщицький районний суд викликає 22 берез-
ня 2017 року oб 11 годині 00 хвилин за адресою: 
м. Заліщики вул. Лисенка, 1 як відповідача Скорей-
ка Георгія Михайловича, 01.06.1955 року народжен-
ня, остання адреса проживання: с. Лисичники Залі-
щицького району Тернопільської області в судове за-
сідання у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Скорейка Георгія Михайловича про стяг-
нення заборгованості.

Голова суду С.В. Дудяк

Apтемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бах-
мут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 
2/219/5345/2016 за позовом Макарової Алли Іванівни до Макаро-
ва Василя Володимировича, третя особа: Макаров І. В., Фесенко 
О. Г. про визнання особи такою, що втратила право користування 
житловим приміщенням.

Відповідач у справі: Макаров Василь Володимирович, останнє 
місце реєстрації — Донецька область, м. Сіверськ, вул. Молодіж-
на, 7 а/18, викликається на 24.03.2017 року на 09.00 год. до суду, 
каб. №309, 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 у його відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Заліщицький районний суд викликає 22 березня 

2017 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: м. За-

ліщики, вул. Лисенка, 1, відповідачку Каптар Окса-

ну Віталіївну, 16.12.1983 року народження, остання 

адреса проживання: м. Заліщики, вул. Нова, 9 Тер-

нопільської області в судове засідання у цивільній 

справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Каптар 

Оксани Віталіївни про стягнення заборгованості.

Голова суду С.В. Дудяк

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального досудового розслідування

Обвинувачений Рудік Павло Миколайович, 
29.04.1965 р.н., відповідно до вимог ст. 314 КПК Укра-
їни викликається о 09:30 год. 23 березня 2017 року 
до Куп’янського міськрайонного суду Харківської об-
ласті за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, 
пл. Центральна, 16-а, для проведення судового за-
сідання у провадженні №1-кп/628/336/16 р. справа 
№628/3745/16-к. Поважні причини неприбуття особи 
на виклик суду передбачені статтею 138 КПК Украї-
ни. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбаче-
ні статтями 139, 223 КПК України.

Суддя О. О. Волчек

Повістка про виклик обвинуваченої Висоцької 
Нaаталії В’ячеславівни, 02.01 1958 р.н., зареєстро-
ваної за адресою: Херсонська область, Берислав-
ський район, с. Зміївка, вул. Молодіжна, 20-в. Від-
повідно до вимог ст. 297-5 КПК України Вам необхід-
но з’явитися 21.03.2017 о 09 год. 00 хв. до прокуро-
ра Бериславської місцевої прокуратури Добрянсько-
го І.В. за адресою: м. Берислав, вул. 1 Травня, 223, 
каб. №7, для вручення нового обвинувального акта у 
кримінальному провадженні №12013230090001401.

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська 
(адреса: м. Дніпро, пp. Слобожанський, № 84, каб. 
№ 210, суддя Волошин Є. В.) викликає у судове за-
сідання, яке відбудеться 23 березня 2017 року о 12 
годині 00 хвилин, громадянку Гапіч Наталію Юріїв-
ну як відповідача, по цивільній справі №202/35/17; 
провадження № 2/202/766/2017 за позовною заявою 
Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕЙ-
КОЛЕКТ» до Гапіч Наталії Юріївни про усунення пе-
решкод у здійсненні права користування майном.

У разі неявки та невиконання обов’язку повідоми-
ти суд про причини неявки, справу буде вирішено на 
підставі наявних даних і поставлено заочне рішення.

Суддя Волошин Є. В.

Великоновосілківський районний суд Донецької облас-
ті в зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом ПАТ 
«ДТЕК Донецькобленерго» до Кирилова Геннадія Вікторови-
ча про стягнення заборгованості за спожиту але не обліко-
вану приладами обліку електроенергію повідомляє, що су-
дове засідання призначено на 23.03.2017 р. на 10.30 годину 
в приміщенні суду за адресою: Донецька область, Великоно-
восілківський район, смт Велика Новосілка, вул. Фонтанна, 
21, суддя Яненко Г. М. Суд викликає як відповідача Кирило-
ва Геннадія Вікторовича, проживаючого (перебуваючого) за 
адресою: вул. Нова, буд. 28, с. Веселе Великоновосілківсько-
го району Донецької області. Явка до суду є обов’язковою. В 
разі неявки відповідача в судове засідання справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка, Донецької обл., 
пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу № 
233/6304/16-ц за позовом Соколової Валентини Ми-
колаївни до виконкому Костянтинівської міської ра-
ди, Тєлушкіна Володимира Миколайовича про ви-
знання права власності.

Відповідач у справі Тєлушкін Володимир Микола-
йович, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Кос-
тянтинівка Донецької області, вул. Островського буд. 
211, кв. 51, викликається до суду на 24 березня 2017 
року о 08.10 годині, каб. № 15, для участі у розгля-
ді 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 за його відсутнос-
ті.

Суддя О.С. Малінов

Костянтинівський м/р суд Донецької обл. (м. Кос-
тянтинівка, пр. Ломоносова, № 157, корп. № 1, каб. 
№ 9) розглядає цивільну справу № 233/6515/16-ц за 
позовом Віннік Є.І. до Білоусова C.O., третя особа: Ві-
ннік Н.О., про визнання особи такою, що втратила 
право користування житловим приміщенням.

Відповідач Білоусов Сергій Олексійович, 
04.12.1959 р.н., та третя особа Віннік Ніна Олексан-
дрівна, 20.06.1960 р.н., викликаються у судове засі-
дання 23.03.2017року о 13.00 год.

Їм пропонується надати до суду письмові запере-
чення проти позову та посилання на докази, якими 
вони обґрунтовуються. У випадку неприбуття в судо-
ве засідання слід повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя B.C. Мартиненко

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, буд. 39а) розглядає цивільну справу за позовом Ко-
валенко Тетяни Володимирівни до Коваленка Олексан-
дра Олександровича про розірвання шлюбу.

Відповідач Коваленко Олександр Олександрович, 19 
квітня 1981 року народження, останнє відоме місце зна-
ходження: Донецька обл., м. Харцизьк, м-н Ювілейний, 
буд. 1, кв. 24, викликається на 11 год. 30 хв. 23 берез-
ня 2017 року до Добропільського міськрайонного суду, 
кабінет № 2, для участі у розгляді справи. До розгляду 
справи пропонується надати суду письмові пояснення та 
заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпові-
дача необхідно повідомити суд про причини неявки, інак-
ше справа буде розглянута у його відсутність на підста-
ві наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рі-
шення.

Суддя Мацишин Л.С.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовною заявою Абашидзе 
Міхаіл до Шкаринської Ольги Миколаївни про розірван-
ня шлюбу.

Відповідач по справі 219/476/17 Шкаринська Ольга 
Миколаївна, 11 грудня 1981 року народження прожи-
ває за адресою, вказаною в позовній заяві: Донецька об-
ласть, м. Вуглегірськ, вул. Дружби, б. 14, кв. 32, виклика-
ється на 24 березня 2017 року на 09 годину 45 хвилин до 
суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці по даній справі пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття відповідачки, вона повинна повідомити суд про 
причину неявки, інакше справа буде розглянута у її від-
сутність.

Суддя Т.В. Давидовська

У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. 
Добровольського, буд. 2) знаходиться криміналь-
не провадження № 4201505000000046 (номер спра-
ви 1-кп/243/65/2016) за обвинуваченням Сталенно-
го Владислава Юрійовича, у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Хаустова Т. А. викликає обвинуваче-
ного Сталенного Владислава Юрійовича, який заре-
єстрований за адресою: Донецька область, м. Горлів-
ка, вул. Перемоги, будинок № 162, квартира № 47, у 
підготовче судове засідання яке відбудеться 23 бе-
резня 2017 року о 13 годині 30 хвилин, у залі судово-
го засідання № 19.

Якщо обвинувачений до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Суддя Т. А. Хаустова

У провадженні Харківського районного суду 
Харківської області знаходиться цивільна справа 
№635/1189/17 за позовом Конопка Ірини Іванівни до 
Конопка Андрія Вікторовича про розірвання шлюбу.

Позивач Конопка Ірина Іванівна викликає відпові-
дача Конопка Андрія Вікторовича на судове засідан-
ня, яке відбудеться 24 березня 2017 року о 08.15 у 
Харківському районному суді за адресою: Харківська 
область, Харківський район, сел. Покотилівка, вул. 
Сковороди, 18. У випадку неявки до суду без поваж-
них причин справу може бути розглянуто без відпо-
відача. 

Зміївський районний суд Харківської області викликає Оль-
шанського Юрія Васильовича, 06.05.1960 р.н., місце реєстра-
ції: Харківська обл., Зміївський р-н, с. Слобожанське, вул. Енер-
гетиків, 2, кв. 5, для проведення судового засідання по цивіль-
ній справі за позовом Грошової Тетяни Вікторівни до Ольшан-
ського Юрія Васильовича про визнання особи такою, яка втра-
тила право користування житловим приміщенням, третя особа: 
Зміївський РС ГУ ДМС України в Харківській обл. Судове засі-
дання відбудеться 13.04.2017 року об 11.00 у приміщенні Зміїв-
ського районного суду Харківської обл. за адресою: м. Зміїв, Хар-
ківської обл., вул. Адміністративна, 6, зала судового засідання  
№ 3. Явка є обов’язковою. У разі неявки відповідача Ольшансько-
го Юрія Васильовича на судове засідання справу буде розгляну-
то за його відсутності на підставі наявних у справі доказів та буде 
постановлене заочне рішення.

Суддя В.В. Овдієнко

Вінницький міський суд Вінницької області викли-

кає як відповідача Багнюка Євгена Олексійовича в 

судове засідання, яке відбудеться 24.03.2017 року 

о 12 год. 00 хв. у складі головуючого судді Луценко 

Л.В. (зал с/з № 27, вул. Грушевського, 17, м. Вінниця), 

по цивільній справі №127/211/17 за позовною завою 

Публічного акціонерного товариства «Страхова ком-

панія «Універсальна» до Багнюка Євгена Олексійови-

ча про відшкодування матеріальної шкоди.

Першотравневий районний суд м. Чернівці викли-
кає Швець Валентину Михайлівну, р.н. невідомий, 
яка проживає за адресою: вул. Чкалова, 34 «А», м. 
Чернівці, як відповідачку в судове засідання по ци-
вільній справі за позовом ПАТ «Дельта банк» до 
Швець В.М. про стягнення заборгованості на 10 год. 
23 березня 2017 року за адресою: м. Чернівці, вул. 
Головна, 105, каб. №6.

У разі неявки в судове засідання, справу буде роз-
глянуто без вашої участі.

Суддя Н.В. Піхало

Києво-Святошинський районний суд Київської 
області повідомляє Донських Тетяну Сергіївну, що 
цивільна справа № 369/11941/16-ц, провадження  
№ 2/369/849/17 за позовом Донських Дмитра Вікто-
ровича до Донських Тетяни Сергіївни про розірвання 
шлюбу, призначена слуханням на 4 квітня 2017 року 
о 08 год. 40 хв. у приміщенні Києво-Святошинсько-
го районного суду Київської області за адресою: вул. 
Мельниченка, 1, м. Київ.

Явка обов’язкова, у разі неявки розгляд справи бу-
де проведено у вашу відсутність.

Суддя Н.С. Пінкевич

Попаснянський районний суд Луганської області 
викликає відповідача Шестопалова Андрія Юрійовича, 
03.05.1986 року народження, який зареєстрований за 
адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Миро-
нівська, б, 3-а, кв. 13 у судове засідання по цивільній 
справі за № 423/3946/16-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариство АБ «ЕкспресБанк» до Шесто-
палова А.Ю. про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яке відбудеться 23 березня 2017 року 
о 08 год.00 хв. в приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6, каб. № 7.

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

Суддя А. В. Архипенко
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оголошення

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
викликає як відповідача Маслєннікова Дмитра Ми-
колайовича у судове засідання з розгляду цивіль-
ної справи за позовом Маслєннікової Клавдії Мико-
лаївни про усунення від права спадкування за зако-
ном, яке відбудеться 30.03.2017 року о 15 годині 45 
хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 
19. У разі неявки на вказане судове засідання суд 
розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 
169 ЦПК України.

Суддя Д. Б. Баронін

Придніпровський районний суд м. Черкаси викликає 
Давидова Вячеслава Володимировича як відповідача 
по цивільній справі №711/11287/16-ц за позовом Сівак 
Людмили Юріївни до Давидова Вячеслава Володимиро-
вича, треті особи, які не заявляють самостійних вимог: 
Відділ ДРАЦС по Придніпровському районі, Хашова Ні-
на Леонтіївна, про внесення змін до актового запису, що 
відбудеться 23 березня 2017р. о 10 год. 00 хв. у примі-
щенні суду за адресою: вул. Гоголя, буд. 316, м. Черкаси.

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

Суддя Р. В. Демчик

Троїцький районний суд Луганської області викликає 
як відповідачів у судове засідання Бурлакова Володими-
ра Володимировича, Бурлакову Лілію Володимирівну в 
цивільній справі №433/44/17 за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «ЮНЕКС БАНК» до Бурлакова Во-
лодимира Володимировича, Бурлакової Лілії Володими-
рівни про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором. Судове засідання відбудеться 24 березня 2017 
року о 14.00 годині в приміщенні Троїцького районно-
го суду Луганської області за адресою: вул. 1-го Травня, 
5-а, смт Троїцьке Луганської області.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Американ Ін-
вест», останнє відоме місцезнаходження: Чернівецька об-
ласть, м. Чернівці, вул. Руська, 245а, офіс 1, юридична адре-
са: м. Чернівці, вул. Головна, 101, офіс 2, викликається до 
Тростянецького районного суду Вінницької області як від-
повідач по цивільній справі за позовом Кирницького Мак-
сима Івановича до товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «Американ Інвест» про захист прав споживача та засто-
сування наслідків нікчемності правочинів. Судове засідання 
відбудеться 21 березня 2017 року об 11.00 год. у приміщенні 
суду за адресою: Вінницька область, Тростянецький район, 
смт Тростянець, вул. Соборна, 21. У разі неявки відповідача 
до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній да-
них чи доказів.

Суддя Волошин І. А.

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

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, 39А) розглядає цивільну справу 227/616/17 за позовом 
ПАТ«Державний Ощадний банк України» в особі філії Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Спиридонової 
С.А. та Розсадюка М.Р. про стягнення заборгованості.

Відповідачі:
Спиридонова Світлана Анатоліївна, місце реєстрації: До-

нецька область, м. Харцизьк, м-н Металургів, буд.15, кв.95;
Розсадюк Микита Романович, місце реєстрації: Донецька 

область, м. Харцизьк, м-н Металургів, буд.15, кв.95; викли-
каються на 04 квітня 2017 року на 09:00 годину до Добро-
пільського міськрайонного суду, кабінет № 7, для участі у 
розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропонуєть-
ся надати суду письмові пояснення та заперечення, а також 
усі наявні докази по справі.

У випадку не прибуття до судового засідання відповідачів, 
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше спра-
ва буде розглянута у їх відсутність на підставі наявних у ній 
даних чи доказів і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Тимофєєва Г. Л.

Козелецький районний суд Чернігівської облас-
ті викликає відповідача Чуприну Тетяну Сергіївну, 13 
жовтня 1988 р. н., останнім відомим місцем прожи-
вання якої є: смт Десна, вул. Довженка, б. 41, кв. 10 
Козелецького району Чернігівської області, в судове 
засідання на 10.30 год. 27 березня 2017 року (17000, 
смт Козелець, вул. Свято-Преображенська, 7 Черні-
гівської області) у цивільній справі за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства Комерційного бан-
ку «ПриватБанк» м. Дніпро до Чуприни Тетяни Сергі-
ївни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

З опублікуванням оголошення про виклик відпо-
відач вважається повідомленим про день час і міс-
це розгляду справи. В разі неявки відповідача в су-
дове засідання, справа може бути розглянута за йо-
го відсутності.

Суддя Соловей В. В.

Козелецький районний суд Чернігівської облас-
ті викликає відповідача Мороза Андрія Володими-
ровича, 24 червня 1980 p. н., останнім відомим міс-
цем проживання якого є: смт Козелець, вул. Журав-
льова, 73-а Чернігівської області, в судове засідання 
на 09.30 год. 28 березня 2017 року (17000, смт Ко-
зелець, вул. Свято-Преображенська, 7 Чернігівської 
області) у цивільній справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства Комерційного банку «Приват-
Банк» м. Дніпро до Мороза Андрія Володимирови-
ча про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

З опублікуванням оголошення про виклик відпо-
відач вважається повідомленим про день час і міс-
це розгляду справи. В разі неявки відповідача в су-
дове засідання, справа  може бути розглянута за йо-
го відсутності.

Суддя Соловей В. В.

Козелецький районний суд Чернігівської області 
викликає відповідача Степанець Миколу Вікторови-
ча, 21 лютого 1985 р. н., останнім відомим місцем 
проживання якого є: м. Остер, вул. Птухи, б. 24 Козе-
лецького району Чернігівської області, в судове за-
сідання на 10.00 год. 28 березня 2017 року (17000, 
смт Козелець, вул. Свято-Преображенська, 7 Черні-
гівської області) у цивільній справі за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства Комерційного бан-
ку «ПриватБанк» м. Дніпро до Степанець Миколи Ві-
кторовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

З опублікуванням оголошення про виклик відпо-
відач вважається повідомленим про день час і міс-
це розгляду справи. В разі неявки відповідача в су-
дове засідання, справа  може бути розглянута за йо-
го відсутності.

Суддя Соловей В. В.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Запо-
рожця Петра Петровича, 11.01.1950 року народження, (останнє відоме 
місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17 
а) у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 111 КК України у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 05 квітня 2017 року о 16 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні По-
дільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хо-
рива, 21, зал № 5, каб. 28, під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження.

Чернігівський районний суд Запорізької об-
ласті викликає в судове засідання, яке відбудеть-
ся 23 березня 2017 року о 09.30 годині в примі-
щенні Чернігівського районного суду Запорізь-
кої області за адресою: Запорізька область, смт 
Чернігівка, вул. Соборна, буд. 391, Хворостяно-
го Віталія Вікторовича, зареєстрованого за адре-
сою: Донецька область, м. Хрестівка (Кіровське), 
вул. Панфіловців, буд.35, кв.59, як відповіда-
ча по цивільній справі №329/161/17 за позовом 
Башкатової Наталі Ігорівни до Хворостяного Ві-
талія Вікторовича про розірвання шлюбу.

Суддя В. В. Ломейко

Лукашишин Валерій Володимирович, 
05.06.1986 року народження, останнє відоме 
місце проживання: Вінницька область, Тростя-
нецький район, с. Олександрівка, вул. Гагаріна, 
74, викликається до Тростянецького районно-
го суду Вінницької області, як відповідач, по ци-
вільній справі за позовом Савчука Володимира 
Олексійовича до Лукашишина Валерія Володи-
мировича. Судове засідання відбудеться 04 квіт-
ня 2017 року об 11.00 год. в приміщенні суду за 
адресою: Вінницька область, Тростянецький ра-
йон, смт Тростянець, вул. Соборна, 21. У разі не-
явки відповідача до суду справу буде вирішено 
на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Волошин І. А.

Красноокнянським районним судом Одеської облас-
ті викликається в судове засідання на 13 год. 00 хв. 24 
березня 2017 року за адресою: смт Окни, вул. Шевчен-
ка, 4 Одеської області, як відповідач Тофік Кардо Анвар 
Тофік, 24.04.1993 р.н., місце проживання (перебування) 
та реєстрації якого невідоме, у справі № 506/482/16-ц за 
позовом Лопатіної Валентини Петрівни до Тофіка Кар-
до Анвар Тофік про розірвання шлюбу.

З опублікуванням оголошення про виклик, відпові-
дач вважається повідомленим про час і місце розгля-
ду справи.

У разі неявки відповідача в судове засідання без по-
важних причин, або неповідомлення про причини неяв-
ки справа може бути розглянута в його відсутність.

Суддя Криворучко П. В.

Мінфін оголошує відбір банків для участі  
у спільному Проекті України та Європейського інвестиційного банку

Міністерство фінансів України оголошує відбір комерційних банків для участі у спільному Проекті Украї-
ни та Європейського інвестиційного банку «Основний кредит для МСП та компаній з середнім рівнем капі-
талізації» (Фінансова угода між Україною та ЄІБ від 24.12.2014 р., ратифікована Верховною Радою України 
15.07.2015 р., Закон України №601-VIII).

Банки, які будуть відібрані для участі у Проекті, зможуть отримати довгострокові кредитні ресурси, за-
гальний обсяг яких складає 400 мільйонів євро, з метою подальшого кредитування ними малих та серед-
ніх підприємств.

Для участі у Проекті банк-претендент повинен відповідати вимогам, що затверджені Постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 30.11.2016 р. №1054, та надати офіційний лист за підписом уповноваженої особи із 
зазначенням очікуваного обсягу фінансування в рамках Проекту разом з документами, перелік яких затвер-
джено Наказом Мінфіну від 17.02.2017 р. №238, зареєстрованим в Мін’юсті 28.02.2017 р. №271/30139. Зга-
дані вимоги, разом із валютно-фінансовими умовами Проекту також розміщені для ознайомлення на сайтах 
Міністерства фінансів України (www.minfin.gov.ua) та Укрексімбанку (www.eximb.com).

Документи у запечатаному конверті подаються не пізніше 16-00 21 квітня 2017 року за адресою: Україна, 
04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11, тел.: (044) 206-59-48, до уваги: Департаменту співробітництва з між-
народними організаціями. 

Одночасно електронні копії усіх документів у форматі PDF необхідно направити на електронну поштову 
скриньку: APEX@hq.eximb.com Розмір одного повідомлення не повинен бути більше 10 Мб.

Звертаємо увагу, що участь будь-якого банку у Проекті вимагає погодження Європейського інвестиційно-
го банку, тому уся інформація та документація, надані претендентами, будуть доступними ЄІБ.

Банки, що відповідатимуть критеріям та отримали погодження ЄІБ, будуть поінформовані Міністерством 
фінансів України щодо подальших заходів, спрямованих на укладення з ними відповідних угод про субфі-
нансування.

Отримати додаткову інформацію можна, звернувшись за тел.: (044) 247-89-65 або електронною поштою: 
APEX@hq.eximb.com

Біловодський районний суд Луганської облас-
ті викликає як відповідачку у цивільній справі  
№ 408/7770/16-ц за позовом Папіна Максима Федо-
ровича до Папіної Лариси Василівни (25.11.1985 р.н., 
смт Шахтарське, м. Свердловськ, Луганської облас-
ті) про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться об 11 годині 00 хви-
лин 24 березня 2017 року у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

У провадженні Бориспільського міськрайонного 
суду Київської області знаходиться цивільна справа 
за позовом Корнієнко Любові Василівни до Корнієн-
ка Миколи Петровича про розірвання шлюбу.

Викликаємо як відповідача Корнієнка Миколу Пе-
тровича.

Розгляд вищевказаної справи відбудеться 
04.04.2017 року на 10 год. 30 хв. в приміщенні су-
ду за адресою: м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 
72, каб. № 1.

Суддя Вознюк С. М.

Києво-Святошинський районний суд Київської об-
ласті (вул. Мельниченка, 1, м. Київ) викликає в су-
дове засідання як відповідача Косута Костела, яке 
призначено 31 березня 2017 року на 12 год. 00 хв. 
по розгляду цивільної справи №369/2545/17 за по-
зовом Очаківської загальноосвітньої санітарної шко-
ли-інтернат 1-3 ступенів Миколаївської обласної ра-
ди до Косута Костела, третя особа: Служба у справах 
дітей Очаківської міської ради про позбавлення бать-
ківських прав.

У разі неявки справа буде заслухана у вашу від-
сутність. 

Суддя Н. С. Пінкевич

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
спеціального досудового розслідування 

Підозрюваний Фурман Олег Олександрович, 23 люто-
го 1972 року народження, уродженець с. Заліське Таль-
нівського району Черкаської області, зареєстрований за 
адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Інгу-
лецький район, вул. Айвазовського, б. 23, відповідно до 
вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України вам необхід-
но з’явитися 21 березня 2017 року о 10 год. 00 хв. в каб.  
№ 231 до слідчого УСБУ в Черкаській області Водяни-
ка А. С., за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, р.т. 
398-546, для участі у слідчих та процесуальних діях у 
кримінальному провадженні № 22016250000000036 від 
03.08.2016 за ч. 1 ст. 2583 КК України.

Городищенський районний суд Черкаської облас-
ті повідомляє, що 23.03.2017 року об 11 годині 00 
хвилин відбудеться слухання цивільної справи за по-
зовною заявою Публічного акціонерного товариства 
комерційний банк «Приватбанк» до Шелеміної Ва-
лентини Михайлівни про стягнення заборгованості.

Шелеміна Валентна Михайлівна, 01.04.1960 ро-
ку народження, зареєстрована: вул. Мічуріна, №114,  
с. Петропавлівка Городищенського району Черкась-
кої області, викликається в судове засідання як від-
повідач, явка до суду обов’язкова.

В разі неявки відповідача до зали судового засі-
дання, справа буде розглянута за його відсутності за 
наявними в ній матеріалами.

Адреса суду: вул. Першого Травня, 9, м. Городище 
Черкаської області, 19500.

Суддя Синиця Л. П.

Городищенський районний суд Черкаської області 
повідомляє, що 23.03.2017 року о 10 годині 30 хви-
лин відбудеться слухання цивільної справи за позо-
вною заявою Публічного акціонерного товариства 
комерційний банк «Приватбанк» до Корнієнка Олек-
сандра Вікторовича про стягнення заборгованості.

Корнієнко Олександр Вікторович, 26.11.1965 ро-
ку народження, зареєстрований: вул. Вязівська, №4,  
м. Городище Городищенського району Черкаської 
області, викликається в судове засідання як відпові-
дач, явка до суду обов’язкова.

В разі неявки відповідача до зали судового засі-
дання, справа буде розглянута за його відсутності за 
наявними в ній матеріалами.

Адреса суду: вул. Першого Травня, 9, м. Городище 
Черкаської області, 19500.

Суддя Синиця Л. П.

Городищенський районний суд Черкаської області 
повідомляє, що 23.03.2017 року о 10 годині 00 хви-
лин відбудеться слухання цивільної справи за позо-
вною заявою Публічного акціонерного товариства 
комерційний банк «Приватбанк» до Харченка Вален-
тина Івановича про стягнення заборгованості.

Харченко Валентин Іванович, 11.02.1966 ро-
ку народження, зареєстрований: вул. Щорса, №5,  
с. В’язівок Городищенського району Черкаської об-
ласті, викликається в судове засідання як відповідач, 
явка до суду обов’язкова.

В разі неявки відповідача до зали судового засі-
дання, справа буде розглянута за його відсутності за 
наявними в ній матеріалами.

Адреса суду: вул. Першого Травня, 9, м. Городище 
Черкаської області, 19500.

Суддя Синиця Л. П.

Куп’янський міськрайонний суд Харківської об-
ласті по цивільній справі №628/3653/16-ц, прова-
дження №2/628/91/17 за позовом Крохмаль Вади-
ма Юрійовича до ТОВ «Спожив Сервіс», ТОВ «Укра-
їнське бюро кредитних історій» про захист прав спо-
живачів про визнання недійсним кредитного дого-
вору, повідомляє представника відповідача — ТОВ 
«Спожив Сервіс», 03150, м. Київ, вул. Боженка, буд. 
№86 Л, що розгляд вищезазначеної справи призна-
чено на 14-30 год. 22 березня 2017 року у Будинку 
Правосуддя, розташованого за адресою: Харківська 
область, м. Куп’янськ, пл. Центральна, 16-а.

З опублікуванням оголошення про виклик відпові-
дач вважається повідомленим про час та місце роз-
гляду справи, і у випадку неявки розгляд справи мо-
же бути проведений у його відсутності.

Суддя Н. В. Цендра

Шаргородський районний суд Вінницької області ви-
кликає в судове засідання Жуковського Євгенія Воло-
димировича, 10.09.1983 року народження, останнім 
місцем реєстрації якого є: м. Вінниця, вул. Квятека, 1а, 
квартира номер 62, як третю особу в цивільній справі 
№152/1642/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до 
Захарчука М. В. про звернення стягнення, яке відбудеть-
ся об 11.00 годині 23 березня 2017 року в приміщенні 
суду за адресою: м. Шаргород, Вінницька область, вул. 
Героїв Майдану, 231, зал судових засідань №1.

У разі неявки Жуковського Євгенія Володимировича в 
судове засідання, справа буде розглянута у його відсут-
ності на підставі ст. 169 ЦПК України.

При публікації оголошення про виклик до суду, третя 
особа Жуковський Є. В. вважається повідомленим про 
час і місце розгляду справи.

Суддя Т. О. Соколовська

Жашківський районний суд Черкаської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача по цивільній 
справі за позовом Гацалюка Миколи Афаїловича до Іва-
нова Олександра Володимировича про визнання осо-
би такою, яка втратила право користування житловим 
приміщенням та зняття з реєстраційного обліку, Івано-
ва Олександра Володимировича, 23.03.1988 року наро-
дження, місце проживання невідоме, місце реєстрації: 
вул. Філатова, 10, м. Жашків Черкаської області.

Судове засідання відбудеться 24 березня 2017 року о 
13 год. 30 хв. у залі судових засідань Жашківського ра-
йонного суду Черкаської області за адресою: вул. Благо-
вісна, 8, м. Жашків, Черкаська область.

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

Суддя Р. В. Шимчик

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного 
товариства комерційний банк «Правекс-Банк» до Пєтєшева 
Сергія Миколайовича, Пєтєшевої Ірини Ігорівни про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі по справі Пєтєшев Сергій Миколайо-
вич та Пєтєшева Ірина Ігорівна, останнє місце реєстра-
ції за адресою: м. Єнакієве Донецької області, вул. Мен-
жинського, буд. 108, кв. 12, викликаються до суду  
(м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, каб. 304) на 
24.03.2017 р. о 09 год. 00 хв., для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадки неприбуття відповідачів, во-
ни повинні повідомити суд про причину неявки, інакше спра-
ва буде розглянута у їхню відсутність.

Суддя І. В. Решетняк

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Ледовська Олена Михайлівна, 04.09.1986 

року народження, уродженка м. Донецька, 
громадянка України, яка проживає за адре-
сою: вул. Треньова, б. 5-б, кв. 33, місто До-
нецьк, на підставі ст. ст. 133, 135 КПК Украї-
ни, вам необхідно з’явитися 27.03.2017 у пе-
ріод часу з 09.00 до 18.00 години до кабінету  
№ 509 слідчого управління прокуратури До-
нецької області до слідчого в особливо важ-
ливих справах Надежденка С. В. за адресою: 
вул. Університетська, 6, м. Маріуполь, Доне-
цька область для проведення процесуальних 
та слідчих дій у кримінальному проваджен-
ні, внесеному до єдиного реєстру досудових 
розслідувань за № 42016050000000860 від 
23.08.2016 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.
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Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінниць-
кої області викликає у судове засідання як відпові-
дача Меркіну Людмилу Володимирівну у цивільній 
справі № 138/359/17 (провадження 2/138/318/17) 
за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційного банку «ПриватБанк» до Меркіної Людми-
ли Володимирівни про стягнення заборгованості за 
кредитним договором. 

Судове засідання призначено на 31 березня 2017 
року на 09 год. 00 хв. в залі судових засідань Мо-
гилів-Подільського міськрайонного суду Вінниць-
кої області за адресою: 24000, Вінницька область,  
м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 1/30.

У разі неявки у судове засідання відповідача спра-
ва буде розглядатись у її відсутність за наявними у 
справі доказами. Крім того, суд роз’яснює відповіда-
чу її обов’язок повідомити суд про причини неявки у 
судове засідання.

Суддя   Т.Ю. Лисенко

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

обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власни-
ків наземних транспортних засобів: серія АІ: 9998420, 9721731, 9940433, 
9999407, 8674311, 9985915; серія AЕ: 7826958, 7826963, 9098809, 5479036, 
7821818, 9092014; серія AК: 927309, 61743, 461001, 929468, 1609122, 
1609134, 927691, 4682201, 4933338, 4681166, 4697795, 3053051; Зеле-
на Картка Білорусь, Молдова та Росія: 11777294, 11797046, 11797042-
11797043; Зелена Картка Європа та Росія: 11761497, 11763156; Зеле-
на Картка Вся система, Азербайджан: 12037494; Зелена Картка Білорусь, 
Молдова, Росія та Азербайджан: 12048580, 12056049, 12056030, 12056055, 
12049138, 12061347, 12061351, 12053758, 12355299, 12056034-12056035, 
12056041-12056042, 12056044-12056045, 12049102-12049103; добровіль-
не страхування відповідальності за оплату наданих послуг під час поїзд-
ки за кордон: 2154093, 2395945, 2395949, 2396005, 2342070, 2351739, 
2560957, 2299212, 2111842, 2073791, 2390890, 2268841, 2336497, 
2338361, 2338456, 2338671, 2367196, 2322446, 2356734, 2367330, 
2367339, 2378958, 2357548, 2357550, 2357563, 2357576, 2356634, 
2367236, 2400019, 2373621, 2397956, 2279874, 2252894, 2343239, 
2343325, 2343336, 2372980, 2372988, 2328490-2328493, 1920205-1920207, 
2302630-2302633, 2316170-2316171, 2357553-2357556, 2300551-2300552, 
2338743-2338753, 2356639-2356653, 2397959-2397961.

Тлумацький районний суд Івано-Франківської області 
викликає в судове засідання як відповідача Вінтоняка Пе-
тра Михайловича, 01.07.1951 р.н., місце проживання якого 
невідоме, по справі № 353/1085/16-ц за позовом Гончар Те-
тяни Ярославівни до Жуківської сільської ради Тлумацько-
го району Івано-Франківської області, Вінтоняка Петра Ми-
хайловича, Вінтоняка Миколи Михайловича про визнання 
права власності на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами, будівельні матеріали та земельну 
частку (пай) в порядку спадкування за законом.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Тлумацького 
районного суду Івано-Франківської області за адресою: Іва-
но-Франківська область, м. Тлумач, вул. Винниченка, 14а 
29 березня 2017 року о 08 год. 30 хв.

Неявка в судове засідання без поважних причин, або не-
повідомлення про причини неявки не є перешкодою для 
розгляду справи.

Суддя У.Ю. Луковкіна

Дарницький районний суд м. Києва викликає як 
відповідача Оцалюка Руслана Віталійовича, остан-
нє місце реєстрації якого: м. Київ, вул. Урлівська, 
5-А, кв. 96, в судове засідання, яке відбудеться 
24.04.2017 року oб 11 год. 30 хв. за адресою: м. Ки-
їв, вул. Кошиця, 5-а, каб. 204, для участі у судово-
му розгляді цивільної справи за позовом ПАТ «Уні-
версал Банк» до Оцалюка Руслана Віталійовича про 
стягнення заборгованості.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відпові-

дач вважається повідомленим про день, час та місце 
розгляду справи і в разі неявки його до суду справа 
може бути розглянута за його відсутності.

Відповідач у випадку неявки в судове засідання 
зобов’язаний повідомити суд про поважність причи-
ни неявки.

Суддя О.М. Колесник

Оржицький районний суд Полтавської області ви-
кликає як відповідача Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Вітакон-агро», місцезнаходження 
юридичної особи: вул. Чигоріна, буд. 12, оф. 213, м. 
Київ, 01042, у судове засідання по цивільній справі 
за позовом Лева Катерини Михайлівни до Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Вітакон-агро», 
Оржицької районної державної адміністрації, про ро-
зірвання договорів оренди землі та скасування їх 
державної реєстрації, яка призначена на 27 березня 
2017 року о 13 год. 30 хв. в приміщенні Оржицько-
го районного суду Полтавської області (адреса: смт 
Оржиця, вул. Центральна, 74).

Явка до суду обов’язкова.
У разі неявки відповідача, справа буде розгляну-

та без його участі.
Суддя Грузман Т.В.

В провадженні Бердянського міськрайонного су-
ду знаходиться цивільна справа № 310/8305/16-ц за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний Ощадний банк України» в особі філії Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Васіної 
Олени Юріївни про стягнення заборгованості за кре-
дитом.

Розгляд справи призначено на 28.03.2017 р. о 10 
годині 30 хвилин в приміщенні Бердянського місь-
крайонного суду за адресою: Запорізька область, 
м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 406, суддя 
Троценко Т.А. тел. (код 06153) 3-55-31.

Суд викликає Васіну Олену Юріївну як відповіда-
чку. Явка відповідачки до суду є обов’язковою. В ра-
зі неявки відповідачки справа буде розглянута за на-
явними матеріалами.

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду До-
нецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження  
№ 22014220000000 (номер справи 1-кп/243/226/2017) за об-
винуваченням Бистрицького Володимира Сергійовича, Нева-
ра Євгена Васильовича, Невара Романа Васильовича, Воля-
нюк Віталія Григоровича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст.ст. 258-3 ч. 1, 258 ч. 2, 263 ч. 1 
КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-
ласті Гусинський М.О. викликає:

Обвинуваченого: Бистрицького Володимира Сергійовича, 
12.01.1979 р.н., який зареєстрований та проживає за адре-
сою: Донецька область, Слов’янський район, с. Богородичне, 
вул. Лісна, буд. 1-а.

Обвинуваченого: Невара Євгена Васильовича, 
01.04.1967 р.н., який зареєстрований та проживає 
за адресою: Донецька область, Слов’янський район,  
с. Богородичне, вул. Карла Маркса, буд. 29. 

Обвинуваченого: Невара Романа Васильовича, 
17.03.1987 р.н., який зареєстрований та проживає 
за адресою: Донецька область, Слов’янський район,  
с. Богородичне, вул. Яценка, буд. 45.

Обвинуваченого: Волянюк Віталія Григорови-
ча, 01.08.1971 р.н., який зареєстрований та прожи-
ває за адресою: Донецька область, Слов’янський район,  
с. Богородичне, вул. Першотравнева, буд. 12, 

у підготовче судове засідання, яке відбудеться 29 квітня 
2017 року о 15 годині 00 хвилин, у залі судового засідання 
№ 12.

Якщо обвинувачені до яких не застосовано запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вартою, не прибудуть за викликом 
у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призна-
чає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення 
їх прибуття до суду. Суд також має право постановити ухва-
лу про привід обвинувачених та/або ухвалу про накладання на 
них грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 
11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне досудове про-
вадження. 

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівна, Донецької області, пр. Ломоносо-
ва, № 157) розглядає цивільні справи за позовом ТОВ «Кре-
дитні ініціативи» до Хмизенко О.А., Гребьонкіної О.Ф. про 
стягнення заборгованості за кредитним договором. Відпові-
дачка у цивільній справі № 233/5998/16-ц Хмизенко Яна Юрі-
ївна, 02 квітня 1980 р.н., зареєстрована за адресою: Доне-
цька область, м. Макіївка, кв-л. Залізнодорожній, 18/60 ви-
кликається у судове засідання на 08.30 год. 27 березня 2017 
р. Відповідачка у цивільній справі № 233/5401/16-ц Гребьон-
кіна Олена Федорівна, 24 жовтня 1964 р.н., зареєстрована 
за адресою: Донецька область, м. Макіївка, м-н Централь-
ний, 6/213 викликається у судове засідання на 08.15 год. 27 
березня 2017 р. Розгляд зазначених цивільних справ відбу-
деться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду 
Донецької області (корп. № 2, каб. № 16).

Відповідачам пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі 
повин ні повідомити суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута за їх відсутності.

Суддя Т.О. Мартишева

В провадженні Зарічного районного суду м. Су-
ми знаходиться цивільна справа № 591/291/17, про-
вадження № 2/591/976/17 за позовною заявою Пу-
блічного акціонерного товариства комерційний банк 
«Приватбанк» до Шимко Юлії Олександрівни про 
стягнення заборгованості.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності 
до ч. 9 ст. 74 ЦПК України, викликає до суду Шим-
ко Юлію Олександрівну, останнє відоме її місце реє-
страції: м. Суми, пр. Михайла Лушпи, буд. 29, кв. 30, 
як відповідачку по справі на 15 травня 2017 року о 
16.00 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні За-
річного районного суду м. Суми, що розташоване за 
адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13, каб. № 407, 
головуючий суддя Грищенко О.В.

В разі неявки відповідачки у дане судове засідан-
ня, справа буде розглянута у її відсутність.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як 
відповідача Крамаренка Віталія Леонідовича, місце 
реєстрації якого: м. Київ, вул. Ревуцького, 19/1, кв. 
332 в судове засідання, яке відбудеться 24.03.2017 
року о 09 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Коши-
ця, 5-а, каб. 204, для участі у судовому розгляді ци-
вільної справи за позовом Крамаренко Тетяни Сте-
панівни до Крамаренка Віталія Леонідовича про стяг-
нення грошової компенсації.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відпові-

дач вважається повідомлений про день, час та місце 
розгляду справи і в разі неявки його до суду справа 
може бути розглянута за його відсутності.

Відповідач у випадку неявки в судове засідання 
зобов’язаний повідомити суд про поважність причи-
ни неявки.

Суддя О.М. Колесник

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-к-п/761/917/2017 за обвинуваченням Кишинця 
О.О. за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, згідно Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22014080000000045 від 17.06.2014 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що підготовче судове засідання по вищевка-
заному кримінальному провадженню відбудеться: 
14.04.2017 року о 09 год. 00хв. в приміщенні Шев-
ченківського районного суду м. Києва за адресою: 
03680, м. Київ, вул. Дегтярівська 31А, 513 каб.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя П.Л. Слободянюк

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Толпиго Валентину Іванівну, 01.01.1952 
року народження, зареєстровану в м. Сімферополь 
АР Крим по вул. О. Невського/Річна, 29/11, в підготов-
че судове засідання за обвинувальним актом у кримі-
нальному провадженні № 4201600000000002847 за 
ч. 1 ст. 111 KK України на 12.00 годину 4 квітня 2017 
року в приміщенні суду на пр. Маяковського, 5-В в  
м. Києві, кабінет № 7, в колегії суддів під головуван-
ням судді Бабайлової Л.М. Явка до суду обов’язкова. 
При собі необхідно мати паспорт, або інший доку-
мент, що посвідчує особу. У разі неявки обвинуваче-
ної в суд дане оголошення вважається належним по-
відомленням і розгляд справи можливий за процеду-
рою спеціального судового провадження.

Суддя Бабайлова Л.М.

Дзержинський міський суд Донецької області 
(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Дельта-Банк» до За-
йка Дениса Станіславовича, Зайка Тамари Олегівни, 
Зайка Ніни Іванівни, третя особа: Національний банк 
України, про стягнення заборгованості за кредитним 
договором. Відповідачі по справі: Зайка Д.С., Зайка 
Т.О. (зареєстровані за адресою: 83074, м. Донецьк, 
вул. Б.Магістральна, 40/34), Зайка Н.І. (зареєстрова-
на за адресою: 84206, м. Дружківка, вул. Космонав-
тів, 1/15) викликаються на 24 березня 2017 року о 
13.30 год. до суду, каб. № 8, для участі в розгляді 
справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбут-
тя, відповідачі повинні повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута за їхньої від-
сутності.

Суддя О.Г. Геря

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська 
повідомляє Сабельникова Андрія Миколайовича, 
29.11.1972 р.н. та Сабельникова Олександра Мико-
лайовича, 11.09.1987 р.н., що під головуванням суд-
ді Ткаченко Н.В. 23.03.2017 р. о 16.00 годині відбу-
деться судове засідання по справі №201/803/17 за 
позовом Сабельникова Максима Миколайовича, Са-
бельникової Юлії Миколаївни до Сабельникова Ан-
дрія Миколайовича, Сабельникова Олександра Ми-
колайовича (третя особа — Відділ формування та 
ведення реєстру територіальної громади Управлін-
ня у сфері державної реєстрації Департаменту адмі-
ністративних послуг та дозвільних процедур Дніпро-
петровської міської ради) про усунення перешкод в 
користуванні житлом, шляхом визнання осіб такими, 
що втратили право користування житлом, зняття з 
реєстрації місця проживання.

Вам необхідно з’явитися в Жовтневий районний 
суд м. Дніпропетровська (м. Дніпро, вул. Паторжин-
ського, буд. 18а, каб. 17) особисто, або направити 
свого представника з належно оформленим дору-
ченням. Додатково роз’яснюємо, що у разі вашої не-
явки, або неявки вашого представника, справа буде 
розглянута за вашої відсутності.

Крім того, до зазначеної дати, ви можете отрима-
ти в суді копію позовної заяви з додатками, ознайо-
митись з матеріалами справи  т.я. документи суду 
на вашу адресу вручити поштою вам або повноліт-
нім членам родини не має можливості, через повер-
нення конверта.

Житомирський районний суд Житомирської області викли-
кає Тормосіна Артема Борисовича в судове засідання, що відбу-
деться о 9 годині 00 хвилин 31 березня 2017 року за адресою: м. 
Житомир, вул. Покровська, 90, каб. 16, як відповідача у цивіль-
ній справі №278/2531/16-ц за позовом Тормосіної С.С. про розі-
рвання шлюбу.

В призначений для слухання справи день і час ви маєте право 
з’явитись для прийняття участі у судовому засіданні. Готуватись 
до слухання справи (знайомитись з матеріалами справи, зніма-
ти копії, заявляти клопотання про забезпечення доказів (виклик 
свідків, витребування письмових доказів)) тощо, у випадку при-
йняття в ній участі, прошу завчасно, до дати визначеної для слу-
хання справи.

Крім того, повідомляємо, що в судове засідання ви повинні 
надати всі оригінали документів, якими обґрунтовуєте свої запе-
речення проти вимог або копії цих документів завірених у вста-
новленому законом порядку у випадку невизнання заявленого 
позову. У разі неприбуття в судове засідання, суд розгляне спра-
ву у вашу відсутність за наявними в матеріалах справи доказами.

Для входу в приміщення суду ви повинні мати при собі пас-
порт або інший документ, що підтверджує особу.

Суддя Є.О. Грубіян

Надвірнянський районний суд Івано-Франківської об-
ласті повідомляє, що 28.03.2017 року о 10.00 год. буде 
розглядатися цивільна справа за позовом Яремин На-
талії Володимирівни, третя особа: Служба в справах ді-
тей Надвірнянської районної державної адміністрації, як 
представник Органу опіки та піклування до Кулинича Ми-
коли Богдановича про позбавлення батьківських прав.

В судове засідання як відповідач викликається Кули-
нич Микола Богданович, останнє відоме місце прожи-
вання: смт Ланчин, вул. Лучка, 27 Надвірнянського ра-
йону Івано-Франківської області. Йому пропонується на-
дати всі наявні докази по зазначеній справі. Явка в судо-
ве засідання відповідача обов’язкова. Про причини неяв-
ки відповідач зобов’язаний повідомити суд. У разі неяв-
ки відповідача в судове засідання без поважної причини, 
розгляд справи буде проведено в його відсутність.

Розгляд справи буде проводитись за адресою: м. На-
двірна, вул. Г.Мазепи, 35 Івано-Франківської області.

Суддя Вінтоняк М.Б.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, 39А) розглядає цивільну справу 227/612/17 за позо-
вом ПАТ «Державний Ощадний банк України» в особі фі-
лії: Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Куче-
ренка Є.С. про стягнення заборгованості.

Відповідач: Кучеренко Євген Сергійович, місце реєстра-
ції: Донецька область, м. Харцизьк, м-н Металургів, буд. 
50, кв. 159, викликається на 4 квітня 2017 року о 09.30 
годині до Добропільського міськрайонного суду, кабінет 
№ 7, для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної 
справи пропонується надати суду письмові пояснення та 
заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповіда-
ча, необхідно повідомити суд про причини неявки, інак-
ше справа буде розглянута у його відсутність на підставі 
наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Тимофєєва Г.Л.

Деснянський районний суд м. Києва викликає 
обвинуваченого Шакуро Дмитра Олександрови-
ча, 21.04.1973 року народження, зареєстрованого в  
м. Севастополь АР Крим по вул. Соловйова, 1, про-
живаючого в м. Севастополь АР Крим по вул. Коло-
бова, 15, кв.247, вул. Хрустальова, 167-Б, кв.40, в під-
готовче судове засідання за обвинувальним актом у 
кримінальному провадженні № 42015161010001139 
за ч. 1 ст.111, ч. 1 ст.408 КК України на 14.00 годи-
ну 4 квітня 2017 року в приміщенні суду на пр. Мая-
ковського, 5-В в м. Києві, кабінет № 7, в колегії суд-
дів під головуванням судді Бабайлової Л.М. Явка до 
суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт, 
або інший документ, що посвідчує особу. У разі неяв-
ки обвинуваченого в суд дане оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням і розгляд справи мож-
ливий за процедурою спеціального судового прова-
дження.

В судове засідання, яке відбудеться 28.03.2017 року  
о 09 годині в приміщенні Козятинського міськрайонного су-
ду (вул. Грушевського, 64, м. Козятин) по цивільній справі  
№ 133/3096/15-ц за позовом Морозова Юрія Івановича до 
Шориної Алли Павлівни, Фастаковської Ірини Юріївни, яка 
діє в своїх інтересах та в інтересах малолітніх дітей Фаста-
ковської Валерії Олегівни та Фастаковського Олександра 
Олеговича, Шоріна Павла Павловича про визнання осіб та-
кими, що втратили право користування жилим приміщенням 
з зустрічним позовом Фастаковської Ірини Юріївни до Мо-
розова Юрія Івановича, Шоріної Алли Павлівни, Шоріна Пав-
ла Павловича про вселення в квартиру, викликаються відпо-
відачі: Шоріна Алла Павлівна, Шорін Павло Павлович. Остан-
нє відоме місце проживання Шоріної Алли Павлівни та Шо-
ріна Павла Павловича: вул. Горького, 10, кв. 3, м. Козятин Ві-
нницької області.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачі 
вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи 
і у випадку неявки справа буде розглянута у їхню відсутність.

Головуючий суддя Сорока Д.В.

Подільський районний суд м. Києва викликає 
обвинувачену Бєлоглазову Ірину Костянтинівну, 
15.06.1954 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Більшо-
вицька, 26-Б, кв. 4) у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 4 квітня 2017 року об 11 год. 
00 хв.

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

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

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

Деснянський районний суд м. Києва викли-
кає обвинувачену Радвановську Юлію Анатолі-
ївну, 14.09.1981 року народження, зареєстрова-
ну в м. Сімферополь, АР Крим по вул. Хрустальо-
ва, 97, кв. 94, у підготовче судове засідання за об-
винувальним актом у кримінальному провадженні 
№ 42016000000002846 за ч. 1 ст. 111 КК України на 
11.00 годину 4 квітня 2017 року в приміщенні суду на 
пр. Маяковського, 5-В в м. Києві, кабінет № 7, в коле-
гії суддів під головуванням судді Бабайлової Л.М. Яв-
ка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати пас-
порт, або інший документ, що посвідчує особу. У разі 
неявки обвинуваченої в суд, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням і розгляд справи мож-
ливий за процедурою спеціального судового прова-
дження.

Збаразький районний суд Тернопільської облас-
ті по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТ-
БАНК» до Стули Наталії Романівни про стягнення за-
боргованості, викликає в судове засідання Стулу На-
талію Романівну, як відповідачку, яка зареєстрована 
за адресою: смт Вишнівець, вул. Грушевського, буд. 
6, кв. 6 Збаразького району Тернопільської області, 
на 10 годину 30 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 Стулі Н.Р. надати всі наявні у неї докази на 
заперечення позову.

У разі неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута за відсутністю Стули Н.Р.

Про причину неявки Стула Н.Р. повинна повідоми-
ти суд.
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оголошення
Києво-Святошинський районний суд Київської об-

ласті повідомляє Присіченка Сергія Васильовича про 
те, що цивільна справа № 369/11836/16-ц, прова-
дження № 2/369/960/17, за позовом Публічного то-
вариства «Універсал Банк» до Присіченка Сергія Ва-
сильовича про стягнення кредитної заборгованості, 
призначена слуханням на 24 березня 2017 року oб 
11 год. 30 хв. в приміщенні Києво-Святошинського 
районного суду Київської області за адресою: вул. 
Мельниченка, 1, м. Київ.

Явка обов’язкова, у разі неявки розгляд справи бу-
де проведено у Вашу відсутність.

Суддя Н. С. Пінкевич

Відповідач Аніканов Сергій Сергійович, що заре-
єстрований за адресою: Донецька область, м. Ма-
ріуполь, вул. Грецька, 79, кв. 15, викликається для 
участі у розгляді справи за позовом Аніканової Ксе-
нії Геннадіївни до Аніканова Сергія Сергійовича про 
розірвання шлюбу, на 29 березня 2017 року на 10.30 
годину в приміщення суду за адресою: м. Маріуполь, 
пр. Металургів, 31, каб. 19, 25.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута у її відсутності.

Суддя Васильченко О. Г.

Виконавчий комітет Богданівської сільської ради 
має намір здати в оренду терміном на 5 років неса-
мохідне судно (понтон-пором), реєстраційний номер 
МИК 0948к, яке знаходиться на балансі сільради з 
метою забезпечення переправи через р. Південний 
Буг. Вартість майна становить 86370,00 грн.

Заяви приймаються протягом 10-ти днів з момен-
ту виходу оголошення за адресою: Миколаївська 
обл., Доманівський р-н, с. Богданівка, вул. К. Ост-
розького, 26.

Семенівський районний суд Чернігівської облас-
ті викликає як відповідачку Чіркіну Світлану Васи-
лівну (останнє відоме місце проживання: вул. Цен-
тральна, 69, с. Іванівка, Семенівський район, Черні-
гівська область, 15432), для участі у цивільній справі 
за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «ПриватБанк» до Чіркіної Світлани 
Василівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, розгляд якої відбудеться 27 березня 
2017 року о 14 годині 00 хвилин у приміщенні Семе-
нівського районного суду Чернігівської області (за-
ла №1, вул. Центральна, 6, м. Семенівка, Чернігівська 
область, 15400).

Суддя О. І. Гнип

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє 
Вас, Балашко Ірину Михайлівну та Балашко Марію 
Степанівну, про те, що 03 квітня 2017 року о 14 год. 
00 хв. за адресою: 03113, м. Київ, вул. Полковни-
ка Шутова, 1, каб.11, відбудеться судове засідання 
в цивільній справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Універсал Банк» до Балашко Ірини 
Михайлівни, третя особа: Балашко Марія Степанівна 
про звернення стягнення на предмет іпотеки.

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

Суддя Л. А. Шереметьєва

 Втрачено Державний акт на право власності на 
земельну ділянку КВ № 140250 від 27 квітня 2006 
року, який зареєстрований в книзі записів реєстра-
ції державних актів на право власності на землю та 
на право постійного користування землею, догово-
рів оренди землі за № 09-7-01653 виданий на ім’я 
Шарапова Дмитра Миколайовича щодо 1/4 части-
ни від 0,0664 га земельної ділянки, кадастровий но-
мер 8000000000:66:515:0002, яка надана для веден-
ня садівництва та розташована на території міста Ки-
єва у Дніпровському районі на вулиці 29 Садовій, ді-
лянка 4 (с/т «МЕДИК»). Просимо вважати даний акт 
недійсним.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача — Брян-
цева Володимира Павловича (м. Луганськ, кв. Степо-
вий, б. 11, кв. 27) по справі № 409/315/17-ц (прова-
дження №2/409/313/17) за позовом Брянцевої Ольги 
Олександрівни про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 30.03.2017 р. (ре-
зервна дата 05.04.2017 р.) о 08-00 годині в залі су-
ду за адресою: Луганська область, смт Білокураки-
не, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Вінницький міський суд Вінницької області ви-
кликає як відповідача Ковтун Віктора Григоровича, 
останнє відоме місце проживання: м. Вінниця, вул. 
Червоноармійська, 50/17, в судове засідання, яке 
відбудеться 23 березня 2017 року о 10 год. 00 хв. 
під головуванням судді Ан О. В. (зал с/з № 22, вул. 
Грушевського, 17, м. Вінниця), у цивільній справі  
№ 127/4016/17 за позовом Публічного акціонерного 
товариства комерційний банк «Приватбанк» до Ков-
туна Віктора Григоровича про стягнення заборгова-
ності, справа буде розглянута без участі відповідача.

Деснянський районний суд м. Києва повідомляє, 

що 13.04.2017 року о 16.00 год. буде розглядатись 

цивільна справа за позовом Пушкарук В. І. до Киса-

рець Ю. А. про стягнення відсотків за договором по-

зики. Кисарець Юрій Анатолійович викликається у 

судове засідання як відповідач. В разі вашої неявки, 

справа буде розглянута у вашу відсутність. Адреса 

суду: м. Київ, пр. Маяковського, 5-в, каб. 38.

Суддя О. В. Журавська

Краснолиманським міським судом Донецької області 
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається ци-
вільна справа № 236/426/17 за позовом Шепілової Надії Яків-
ни до Шепілової Юлії Володимирівни, третя особа Орган опі-
ки та піклування Лиманської міської ради Донецької облас-
ті, про визнання особи такою, що втратила право користу-
вання жилим приміщенням та зняття з реєстрації за місцем 
проживання.

Відповідач Шепілова Юлія Володимирівна викликається 
до каб. № 12 суду на 23 березня 2017 року на 09 годину 20 
хвилин, для участі j розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У разі неявки відповідача, справи буде роз-
глянуто у її відсутності за наявними доказами.

Суддя Саржевська І. В.

Втрачений паспорт громадянина України, Плаксова Люд-
мила Миколаївна МЕ 713780, виданий Голосіївським РУ 
ГУМВС України в м. Києві, 08.06.2006 р. вважати недійсним.

Наступні документи вважати втраченими:
Ідентифікаційний код 1977014483, Плаксова Людми-

ла Миколаївна, свідоцтво про право власності на житло за 
адресою: м. Київ, вул. Васильківська 8, кв. 116 від 24.12.2002 
р., витяг про державну реєстрацію прав № 28158617 від 
27.11.2010 р. власники Плаксов Віктор Сергійович, Плаксова 
Людмила Миколаївна, Плаксов Олександр Сергійович.

Наступні документи вважати втраченими:
Державний акт на право власності на земельну ділянку 

Серія ЯЖ № 236755 від 22.01.2009 р. виданий Плаксову Ві-
ктору Сергійовичу.

Херсонський міський суд Херсонської області пові-
домляє, що 29.03.2017 р. о 15-30 год. в приміщенні су-
ду, за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, каб.  
№ 410, відбудеться слухання цивільної справи за позо-
вом Ляшенка Сергія Сергійовича до Гур’янової Тетяни Іл-
лівни, Гур’янова Геннадія Васильовича, третя особа — 
Комсомольський районний відділ у м. Херсоні Державної 
міграційної служби у Херсонській області, про визнання 
осіб такими, що втратили право користування житлом.

Просимо відповідачів Гур’янова Геннадія Васильовича 
та Гур’янову Тетяну Іллівну з’явитися до суду на вказані 
дату і час. У випадку неявки відповідачів справа буде роз-
глянута у їх відсутності. 

Суддя О. Й. Ігнатенко

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Худякова Ан-
дрія Олександровича, Худякову Ольгу Вячеславівну 
як відповідачів в судове засідання по цивільній спра-
ві № 426/570/17 за позовом ПАТ «Універсал банк» до 
Худякова Андрія Олександровича, Худякової Ольги 
Вячеславівни про стягнення заборгованості, що від-
будеться 22 березня 2017 року о 09.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Постійно діючим третейським судом при АУБ відкла-
дено розгляд справи № Д-02/17 за позовом ПАТ «Дель-
та Банк» до Приватного підприємства «Кримбуд-Майстер» 
(95000, вул. Бородіна, буд. 18А, оф. 303, м. Сімферополь, 
АР Крим) про стягнення заборгованості за договором кре-
дитної лінії № НКЛ-2005732 від 11.02.2011. Судове засідан-
ня відбудеться 24.03.2017 р. о 12 год. 00 хв. за адресою: м. 
Київ, вул. Є. Сверстюка (М. Раскової), 15, к. 811. З позовом 
можливо ознайомитися, звернувшись до третейського суду 
за телефоном (044) 516 52 10 чи ел. поштою за адресою:  
ts@aub.org.ua. Це оголошення розміщене також на сайті тре-
тейського суду tretsud.aub.org.ua. У випадку неявки відпові-
дача справа може бути розглянута без його участі.

Суддя Кисельов М. Є.

Сокальський районний суд Львівської області викли-
кає як відповідача ТОВ «Глобал-Альянс» останнє відоме 
місце проживання якого: вул. Супруна, буд. 15, м. Суми, 
Сумської області, в судове засідання по розгляду цивіль-
ної справи за позовною заявою Кулик Любов Михайлів-
ни до ТОВ «Глобал-Альянс» про захист прав споживача, 
визнання договору недійсним та стягнення коштів, яке 
відбудеться 19 квітня 2017 року о 12 год. 00 хв. в примі-
щенні Сокальського районного суду за адресою: м. Со-
каль Львівської області, пл. Січових Стрільців, 19.

У разі неявки відповідача ТОВ «Глобал-Альянс» у су-
дове засідання справа буде розглядатись без його участі.

Суддя Т. В. Струс

Старобільський районний суд Луганської області 
викликає Крамареву Любов Федорівну, яка мешкає: 
м. Луганськ, вул. А. Ліньова, 97/170 як відповідача, у 
судове засідання по цивільній справі № 431/282/17 
за позовом Крамарева Ю.М. до Крамаревої Л.Ф. про 
розірвання шлюбу, що відбудеться 29.03.2017 р. о 
08.00год. в приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38а. У разі не-
явки на вказане судове засідання, суд розглядатиме 
справу без вашої участі на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя І. В. Кудрявцев

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає цивільну справу №233/421/17 за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» до Оголь С. М. про стягнення забор-
гованості. Відповідач у справі – Оголь Станіслав Сергійович, 
07.06.1986 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька 
область, м. Костянтинівка, вул. Титова, буд. 56, викликаєть-
ся до суду на 08 год. 00 хв. 23 березня 2017 року (корп. №2, 
каб. №21),  для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У разі неприбуття відповідачі повинні пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута за їх відсутності. 

Суддя О. В. Каліуш

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської 
області (суддя Зінченко А. С.) викликає в судове засідання як 
відповідачку Пархоменко Наталю Андріївну у справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерційний банк 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості.

Останнє місце проживання відповідачки: вул. Харківська 
буд. 71, кв. 32, м. Павлоград, Дніпропетровська область.

Судове засідання призначене на 24 березня 2017 р. о 
14.00 год., (резервна дата на 31.03.2017 року о 14.00 год.) 
за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, зал № 3, 
каб. № 407.

У разі неявки відповідачки у судове засідання справа, 
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за її 
відсутністю.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської об-
ласті (суддя Зінченко А. С.) викликає в судове засідання як від-
повідачку Суздалєву Ларису Михайлівну у справі за позовом 
Публічного акціонерного товариства комерційний банк «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості.

Останнє місце проживання відповідачки: вул. Західнодон-
баська буд. 20, кв. 33, м. Павлоград, Дніпропетровська область.

Судове засідання призначене на 24 березня 2017 р. о 14.30 
год. (резервна дата 31.03.2017 року о 14.30 год.) за адресою:  
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, зал № 3, каб. № 407.

У разі неявки відповідачки у судове засідання справа, згід-
но з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за її відсут-
ністю.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Котлярев-
ського Олександра Васильовича як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі № 426/10546/16-
ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Котляревського 
Олександра Васильовича про стягнення заборгова-
ності, що відбудеться 27 березня 2017 року о 12.00 
год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

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

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дністрян О. М. (за адресою: м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, б. 64, каб. № 410) 31 березня 2017 року о 09 годині 00 хви-
лин буде розглядатись справа за позовом Райко Івана Івановича до Тищенка Геннадія 
Васильовича про визнання особи такою, що втратила право користування житловим 
приміщенням. Суд викликає як відповідача Тищенка Геннадія Васильовича.

Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі неявки справа буде розглянута за йо-
го відсутності.

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області (вул. Першотравнева, 30, 
м. Олександрія, Кіровоградська область, факс 05-235-7-56-10, електронна адреса суду — 
inbox@od.kr.court.gov.ua) повідомляє, що відповідач ТОВ «Атлант Траст Трейд» викликаєть-
ся на 05 квітня 2017 року об 11.00 год. на судовий розгляд цивільної справи №398/74/16-ц, 
провадження №2/398/95/17 за позовом Кривобокова Олександра Івановича до ТОВ «Атлант 
Траст Трейд» про визнання договору фінансового лізингу недійсним. У разі неявки відповіда-
ча до суду буде ухвалено заочне рішення в справі у його відсутність.

Суддя Ковальова О. Б.

Приватний нотаріус Києво-Святошинсько-
го районного нотаріального округу Київської 
області, Єресько Т. Г., повідомляє, що відкри-
та спадкова справа до майна померлої 05 жов-
тня 2016 року, МОВЧАН СВІТЛАНИ ІВАНІВНИ. 
Спадкоємців (згідно з чинним законодавством) 
прошу звернутися до нотаріуса за адресою: Ки-
ївська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Бо-
ярка, вул. Молодіжна, буд. 2 з літерою «А».

Рівненський районний суд Рівненської області викликає в судове засідання як відповідача Бендю-
га Олександра Дмитровича, місце проживання якого не відоме по цивільній справі за позовом Бендюг  
Майї Петрівни до Бендюги Олександра Дмитровича про визнання особистої приватної власності на неру-
хоме майно.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Рівненського районного суду Рівненської області за адре-
сою: м. Рівне, вул. П. Могили, 24, 05 квітня 2017 року об 11 год. 00 хв.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачі вважаються повідомленими про час та місце 
проведення судового засідання і у випадку їх неявки, засідання може бути проведено у їх відсутність.

Суддя Таргоній М. В.

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області викликає як відповідачів Алібелі 
Тофіка Марсала Огли, Алібелі Світлану Анатоліївну для участі в цивільній справі за позовом ПАТ 
«Дельта Банк» про стягнення заборгованості, яке відбудеться 31 березня 2017 року о 10:00 годині, 
у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони вважаються повідомленими про час та 
місце слухання справи.

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

Втрачені документи 

на човен «Каюк», 

під номером ОВ-1469-Кпв 

на Калініну Анастасію Яківну 

вважати недійсними.

Самбірський міськрайонний суд Львівської області викликає Бендер-Євгененка 
Володимира Борисовича, 14.07.1975 року народження, місце проживання котро-
го зареєстровано за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. В. Чорновола, 49, 
але місце перебування невідоме, як відповідача у справі № 452/2994/16-ц за позо-
вом Пошивака Михайла Богдановича до Бендер-Євгененка Володимира Борисо-
вича про визнання договору дійсним та звільнення майна з-під арешту.

Судовий розгляд призначено на 4 квітня 2017 року на 15 год. в залі суду за 
адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Мазепи, 18.

Роз’яснюємо, що відповідно до ст. 224 ЦПК України у разі неявки в судове за-
сідання відповідача, який належним чином повідомлений і від якого не надійшло 
заяви про розгляд справи за його відсутності або якщо повідомлені ним причини 
неявки визнані неповажними, суд може ухвалити заочне рішення на підставі на-
явних у справі доказів.

Суддя В. І. Кравців

В провадженні Бердянського міськрайонного суду знаходиться ци-
вільна справа №310/8256/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Державний Ощадний банк України» в особі філії — Донецьке 
обласне управління AT «Ощадбанк» до Падєй Марини Валеріївни про 
стягнення заборгованості за кредитом.

Розгляд справи призначено на 28.03.2017 р. о 10 годині 30 хвилин в 
приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька 
область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 406, суддя Троценко 
Т. А. тел. (код 06153)3-55-31.

Суд викликає Падєй Марину Валеріївну як відповідача.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідача 

справа буде розглянута за наявними матеріалами.

Долинський районний суд Івано-Франківської області повідомляє, що 27 березня 
2017 року о 09:30 в приміщенні суду за адресою: м. Долина, вул. Обліски, 115, Івано-
Франківської області відбудеться розгляд цивільної справи № 344/243/17 за позовною 
заявою Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення 
ліквідації ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» до Кучми Тамари Ігорівни, Бабоєдо-
вої Ірини Михайлівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

У судове засідання викликають відповідача, останнє відоме місце проживання: Куч-
ма Тамара Ігорівна: м. Долина, вул. Обліски, 8/32 Івано-Франківської області та Бабоє-
дова Ірина Михайлівна: м. Долина, вул. Обліски, 8/32 Івано-Франківської області.

Явка в судове засідання відповідачів обов’язкова.
Про причини неявки вони зобов’язані повідомити суд. У разі неявки відповідачів в су-

дове засідання без поважних причин справу буде розглянуто за наявними в справі до-
казами без їх участі.

Суддя Тураш В. А.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповіда-
ча у судове засідання Каража Олексія Миколайовича у цивільній справі 
№433/241/17 за позовом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКР-
ГАЗПРОМБАНК» до Каража Олексія Миколайовича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором. Судове засідання відбудеться 23 березня 
2017 року о 15-00 годині в приміщенні Троїцького районного суду Луганської 
області за адресою: вул. 1-го Травня, 5-а, смт Троїцьке Луганської області.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області (85302, м. По-
кровськ, вул. Європейська, 20) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ 
«Всеукраїнський Банк Розвитку» про стягнення заборгованості за кредитним 
договором.

Відповідачі: Павлюк Юрій Володимирович, Павлюк Наталія Іхілівна викли-
каються на 03 квітня 2017 року о 09:30 год. до суду, каб. № 7, 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 у його відсутність. 

Суддя Хмельова C. M.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман, вул. 
Незалежності, 13) розглядається цивільна справа № 236/351/17 за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Мурав-
льова Євгена Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором в розмірі 11 388,31 гривень.

Відповідач Муравльов Євген Олександрович викликається до каб. № 20 суду на 
24 березня 2017 року на 08 годину 30 хвилин, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У 
разі неявки відповідача справа буде розглянута у його відсутності за наявними 
доказами. 

Суддя Біланова Н. В.
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Укргiдрометцентр

Олег ЛИСТОПАД, 
«Урядовий кур’єр»

Заспівати разом — чу-
довий спосіб відзнача-

ти важливі й визначні по-
дії. Тож влаштувати гала-
концерт за підтримки По-
сольства Литовської Рес-
публіки в Україні, присвя-
чений не лише річниці на-
ших дипломатичних від-
носин, а й 27-річчю віднов-
лення Незалежності Ли-
товської Республіки, — 
напрочуд вдала ідея. Вечір 
відкрив Посол Литви Ма-
рюс Януконіс. Говорив до-
бірною українською. Зго-
дом розповів журналіс-
там, що вчить українську 
вже п’ять років і це чет-
верта опанована ним іно-
земна мова.

Арії з відомих оперет, 
опер та мюзиклів, тво-
ри литовських і україн-
ських композиторів, ба-
летні композиції глядачі 

почули й побачили у ви-
конанні артистів столич-
ної оперети та Каунась-
кого державного музично-
го театру. У перерві я по-
цікавився у керівника те-
атру Беньямінаса Жял-
вісома, як вдається бути 
успішним театру в доволі 
невеликому (трохи більш 
як 400 тисяч населення) 
місті. Пан Жялвісом пого-
дився, що тримати марку 
справді нелегко. «Ми ре-
пертуарний театр, грає-
мо 32 різножанрові виста-
ви. Пекельна праця мене-
джерів, акторів, усіх те-
атральних цехів дає на-
повнюваність 84%. Наша 
зала трохи менша за ва-
шу оперету, налічує 520 
місць. А ще поряд з нами 
дуже хороший ляльковий 
театр. Коли бачу, як ту-
ди ведуть діток, душа ра-
діє: це наші майбутні гля-
дачі, адже саме з театру 
ляльок починається залу-

чення людини до високого 
мистецтва».

«Національну опере-
ту України і Каунаський 
державний музичний те-
атр об’єднує багаторічна 
дружба і плідна співпра-
ця: митці України та Лит-
ви підтримують двосто-
ронні культурні відноси-
ни у фестивальних проек-
тах, ініційованих театра-
ми, організовують спіль-
ні концерти, — сказав ху-
дожній керівник Київ-
ського національного ака-
демічного театру оперети 
Богдан Струтинський. — 
Спілкування країн через 
прекрасне — процес бага-
тошаровий, цікавий і про-
дуктивний, адже мисте-
цтво — універсальна мова 
та ефективний засіб кому-
нікації».

— Чому в Каунаський 
музичний та нашу опере-
ту квитки треба купувати 
заздалегідь, а у шикарній 

залі Львівської опери на 
чудовій комедійній опері 
«Любовний напій» — по-
ловина місць вільні? Чо-
му у красивезному Чер-
нівецькому музично-дра-
матичному театрі на ко-
медії «Малюк» заповнена 
заледве третина зали? — 
запитав я у пана Богдана.

— Тому що нетеатраль-
на країна. І глядача нам 
ще треба виховувати і ви-
ховувати. А ще тому, що 
зазвичай у нас слабкий 
менеджмент. Цього май-
же ніде не вчать, хоч по-
пит на такі знання, вмін-
ня шалений, про що свід-
чить проведена нещодав-
но Національною спілкою 
театральних діячів Шко-
ла театрального менедж-
менту. Ми запросили ту-
ди як викладачів світових 
зірок у цій царині. А лю-
дей, які готові сприйняти 
ці знання, не так уже й ба-
гато.

Оксана ГОЛОВКО, 
«Урядовий кур’єр»

НАШЕ — СВІТОВІ. За-
вдяки успішній презента-
ції мульт фільму «Мавка. Лі-
сова пісня» на найбільшому 
анімаційному форумі Європи 
Cartoon Movie, на якому Укра-
їну було представлено впер-
ше, продюсери отримали ба-
гато схвальних відгуків та 
пропозицій співпраці від про-
фесіоналів з Європи.

Про це повідомляє провідне 
анімаційне видання Animation 
Magazine, яке внесло проект 
до списку найважливіших но-
вин поряд із Disney, повідо-
мляє медіа-портал україн-
ської діаспори з посиланням 
на  Голос Америки.

«Головна героїня мульт-
фільму Мавка прикрасила 
березневу обкладинку цьо-
го видання (офіційного парт-
нера заходу), яке великим 
накладом розповсюджува-
ли на форумі в Бордо (Фран-
ція). Це було частиною про-
думаної кампанії, яка за-
безпечила команді твор-
ців ефектну презентацію і 

поштовх до розвитку», — 
йдеться у матеріалі.

Мультфільм привернув ува-
гу потенційних європейських 
ко-продакшен партнерів, ін-
весторів, дистриб’юторів і 
бродкастерів. У традиційно-
му для форуму анкетуван-
ні багато з учасників назва-
ли презентацію «Мавки» най-
кращим із 50 проектів. Про-
дюсери отримали відгуки від 
великих гравців анімаційного 
ринку, які відзначили унікаль-
ність головної героїні, високу 
якість візуальних матеріалів, 
величезний міжнародний по-
тенціал проекту.

До представлення проек-
ту продюсери Ірина Костюк, 
Анна Єлісєєва, Єгор Олєсов, 
а також уся команда студії 
Animagrad готувалися кілька 
місяців. На презентації пред-
ставили робочі кадри під ав-
тентичну музику, написану 
групою «ДахаБраха». Самі 
члени команди були одягне-
ні в оригінальні костюми, які 
розробила дизайнер Ольга 
Навроцька.

 «Ми завчасно розуміли, 
що ця презентація дуже важ-

лива для нашої студії, — на-
голошує креативний продю-
сер проекту Анна Єлісєєва, 
— адже поява «Мавки» на 
міжнародній сцені — це не 

тільки потенційне партнер-
ство з європейськими ком-
паніями, а й реноме проекту 
на ринку в наступні два ро-
ки, протягом яких триватиме 
робота над фільмом. Отже, і 
його доля на світових екра-
нах. Україна — новий гра-
вець у міжнародній анімації, 
й ми мали зробити все, щоб 
нас прийняли, запам’ятали й 
полюбили».

Робота над повнометраж-
ним мультфільмом триває, 
реліз заплановано на 2019 
рік. Стрічку «Мавка. Лісова 
пісня» створюють за моти-
вами однойменної п’єси Ле-
сі Українки, а також на осно-
ві українських міфів і культур-
них традицій. Експерти про-
відних етнографічних інсти-
туцій працюють у складі зні-
мальної групи над інтерпре-
тацією міфів, легенд, звичаїв, 
обрядів та візуальної культу-
ри в унікальному анімаційно-
му світі «Мавки».

Проти хорватів  
наші зіграють  
у новій формі

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ПЕРША КОМАНДА. Напередодні відбірного матчу до чемпі-
онату світу з футболу 2018 року збірна України змінює  екіпі-
ровку на нову — від відомого іспанського бренду. Презентація 
її відбулася вчора у Києві.

Нова форма збірної України виконана в традиційних ко-
льорах: головний комплект —  жовтий з блакитними елемен-
тами. Новинка дизайну — обробка футболки спеціальним 
орнаментом традиційного українського одягу (вертикальна 
смуга, що імітує вишивку, знаходиться на лівому лицьовому 
боці футболки). Крім естетичних моментів виробники обіця-
ють і відповідну якість — кажуть, пошкодження новій формі 
під час гри не страшні. Головний «девіз» нової форми: «Міц-
но зшито!» Іспанці похвалилися невидимими, та  дуже міц-
ними швами.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко пообіцяв 
перевірити це твердження в дії: «24 березня перевіримо форму 
на міцність. Побачимо чи  тріщатимуть шви,  чи ні. Готуватиме-
мося якісно і сподіваємося, що форма витримає».

Національна команда України вирушить на підготовчий збір  
до Австрії 18 березня. Чартерним рейсом з Києва вилетять 
гравці збірної, викликані з «Шахтаря», «Динамо» та «Дніпра», 
чиї матчі у Прем’єр-лізі України відбулися напередодні. Решта 
збірників, зокрема й  ті, хто виступає в іноземних чемпіонатах, 
приєднаються до «синьо-жовтих», зігравши матчі за свої клу-
би.

З 18-го до 22 березня національна команда готуватиметься 
в австрійському містечку Бад-Тацмансдорф, що розташований 
у федеральній землі Бургенланд. Тренування відбуватимуться 
на території готелю «Авіта», де, власне, й зупиняться на цей 
час «синьо-жовті».

Після обіду 22 березня збірна України вирушить до Загреба, 
куди планує прибути на вечерю.

23 березня на стадіоні «Максимір» заплановано прес-
конференцію головного тренера національної команди України 
Андрія Шевченка та одного з гравців збірної (початок о 18:00) 
та офіційне тренування українців — о 18:30 (перші 15 хвилин 
тренування будуть відкритими для ЗМІ).

Відбірний матч чемпіонату світу-2018 Хорватія — Україна 
розпочнеться 24 березня о 21:45 за київським часом. 

Мавка 
відродилася 
в анімації

Київ з Каунасом заспівали разом
ДРУЗІ. У Національній опереті відзначили 25-річчя встановлення 
дипломатичних відносин між Україною і Литвою

Продюсер Єгор Олєсов  (на знімку — ліворуч)  
переконаний, що головний успіх «Мавки» ще попереду
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