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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 29 березня 2017 року
USD 2712.0665   EUR 2945.0330      RUB 4.7633     /    AU 340974.56      AG 4865.45      PT 264968.90     PD 217778.94

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ
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ДОКУМЕНТИ

Указ Президента України 
«Про відзначення у 2017 році 
Дня пам’яті та примирення і 72-ї
річниці перемоги над нацизмом 
у Другій світовій війні»

ЦИФРА ДНЯ

Україна оскаржить рішення
щодо «боргу Януковича»

ПРИСКОРЕНА ФЕМІДА. Міністерство фінансів отримало вчора
рішення Лондонського суду щодо так званого російського боргу
на 3 мільярди доларів, яке не визнає обґрунтованості позиції та
аргументів України у цій справі. Про це на брифінгу заявив міністр
фінансів Олександр Данилюк.

Як зазначив міністр,  українська сторона з повагою ставиться
до рішення суду,  «але обґрунтовано вважає, що воно не враховує
об’єктивних наявних фактів економічної та воєнної агресії проти
України та її народу, які Росія безперервно вчиняє з 2014-го, попри
визнання міжнародною спільнотою незаконності таких дій».

Міністр фінансів повідомив, що суд схвалив подачу Україною
апеляції, а також заморозив будь-які дії щодо стягнення боргу до
апеляції. «Сьогоднішнє рішення — це перший етап. Україна отри-
мала дозвіл судді на апеляцію. На прохання українських юристів
суд заморозив сьогоднішнє рішення до наступного засідання, яке
відбудеться наприкінці квітня. На наступних етапах процесу Украї-
на послідовно обстоюватиме свою позицію і захищатиме державні
інтереси», —  наголосив міністр.

ЦИТАТА ДНЯ

МАКСИМ НЕФЬОДОВ:
«Міжнародна

нагорода додає нам
авторитету в очах
закордонних колег і,

сподіваюся, створить
додаткові зв’язки для

впровадження
системи ProZorro на

рівні СОТ».
Перший заступник міністра економічного розвитку 
і торгівлі про чергову перемогу української розробки 
у сфері публічних закупівель
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ПІДРОБКИ

Засилля на вітчизняному ринку
фальсифікованої агрохімічної
продукції становить ризики не
лише рослинам і здоров’ю
громадян, а й національній безпеці

Чи матимемо зелений
коридор зцілення  

ГОСТРО. Якщо парламент до кінця весни не ухвалить
ключовий для реформування проект закону про державні
гарантії щодо надання медичних послуг, змін в охороні
здоров’я знову не буде кілька років
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1,7 млрд грн 
На таку суму Аграрний фонд  планує

укласти угоди з аграріями в межах
весняної форвардної кампанії

«Дайте можливість людям подати свою декларацію!»
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр вважає, що перебої у роботі системи виникли через
бездіяльність керівництва НАЗК. Найліпший вихід із ситуації — відставка

Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»

Учорашнє урядове засідання
розпочалося з розгляду кон-

цепції реформи Державної фіс-
кальної служби. Анонсуючи

виступ міністра фінансів Олек-
сандра Данилюка, Прем’єр-мі-
ністр Володимир Гройсман
заявив: «Результатом реформи
Державної фіскальної служби
мають бути системні зміни, по-
кликані пожвавити економічне

зростання, допомогти легальному
бізнесу і викорінити сірі та чорні
схеми в нашій країні».

Він уточнив, що особисто висту-
пає за швидкі зміни, тож підтри-
муватиме все, що здатне бодай у
якийсь спосіб знищити корупцію

в органах ДФС, створити нор-
мальний якісний діалог з підпри-
ємцями. Під якістю глава уряду
передбачає зміни до підходів ро-
боти з підприємцями представни-
ків правоохоронної системи. На
його переконання, посадовці ма-

ють передовсім допомагати ле-
гальному бізнесу розвиватися.
Ідеться про руйнування сірих і
чорних схем. У чому саме
проявляється таке кольоро-
ве різнобарв’я, Володимир
Гройсман не уточнював. 2
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Біловодський районний районний суд Луган-
ської області доводить до відома, що дана справа № 
408/162/17 за заявою Попова Володимира Івановича 
в інтересах якого діє Петрощук Артем Васильович до 
третьої свердловської державної нотаріальної конто-
ри, третя особа на стороні відповідача – Головне те-
риторіальне управління юстиції у Луганській облас-
ті про визнання права власності на спадкове майно, 
призначена до судового засідання на 04 квітня 2017 
о 10 годині 00 хвилин.

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

Суддя Ю.Ю. Цимбал

Троїцький районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача в судове засідання Кравченка Єв-
генія Вікторовича в справі № 433/97/17-2/433/165/17 
за позовом ПАТ КБ «Правекс Банк» до Кравченка Єв-
генія Вікторовича про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 04 квітня 2017 року о 09 го-
дині 20 хвилин за адресою: Луганська область, смт 
Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Певна О.С.

Троїцький районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача в судове засідання Цепкова Сергія 
Костянтиновича в справі № 433/42/17-2/433/147/17 
за позовом ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія» до Цепко-
ва Сергія Костянтиновича про звернення стягнення.

Засідання відбудеться 04 квітня 2017 року о 09 го-
дині 30 хвилин за адресою: Луганська область, смт 
Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Певна О.С.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача в судове засідання Фесен-
ка Сергія Олександровича в справі № 433/95/17-
2/433/163/17 за позовом ПАТ КБ «Правекс Банк» 
до Фесенка Сергія Олександровича про стягнення 
заборгованості.

Засідання відбудеться 04 квітня 2017 року о 09 
годині 15 хвилин за адресою: Луганська область, 
смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Певна О.С.

Троїцький районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача в судове засідання Чигрина Вікто-
ра Миколайовича в справі № 433/96/17-2/433/164/17 
за позовом ПАТ КБ «Правекс Банк» до Чигрина Ві-
ктора Миколайовича про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 04 квітня 2017 року о 09 
годині 00 хвилин за адресою: Луганська область, 
смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Певна О.С.

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання відповідача по справі за 
позовом ПАТ «Альфа-Банк» про стягнення заборго-
ваності, яке відбудеться 04.04.2017 року о 14.00:

Войтюк Сергій Володимирович, 05.09.1984 р.н., 
останнє відоме зареєстроване місце проживання 
(перебування) – Луганська обл., с. Ясенівське.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30. У разі неявки справу буде розгля-
нуто без вашої участі на підставі глави 8 ЦПК України.

Суддя Т.В. Кускова

Білокуракинський районний суд Луганської області по-
вторно викликає Гаврилішина Олексія Володимировича, 
13.05.1976 року народження, зареєстрованого за адресою: 
Запорізька область, м. Приморськ, вул. Морська, буд. 62, кв. 
14, який проживає за адресою: Луганська область, м. Крас-
ний Луч, вул. Вінницька, буд. 20, для розгляду криміналь-
ного провадження № 1-кп/420/203/16, внесеного до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань за № 22016080000000002 
від 28.01.2016 року, відносно Гаврилішина Олексія Воло-
димировича за ознаками кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, що відбудеться 
04.04.2017 року о 09.00 год. в приміщенні Білокуракинсько-
го районного суду за адресою: 92200, Луганська область, 
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2 тел. 2-27-92.

Суддя Полєно В.С.

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає у судове засідання відповідачів по справі за позовом 
ПАТ КБ «Правекс-Банк» про стягнення заборгованості, 
яке відбудеться 04.04.2017 року о 16.00:

Ткачов Сергій Вікторович, 18.02.1986 р.н., останнє ві-
доме зареєстроване місце проживання (перебування) – 
Луганська обл., смт Гірник;

Ткачова Олена Володимирівна, 19.01.1991 р.н., остан-
нє відоме зареєстроване місце проживання (перебуван-
ня) – Луганська обл., смт Гірник.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул. 
Луганська, 30. У разі неявки справу буде розглянуто без 
вашої участі на підставі глави 8 ЦПК України.

Суддя Т.В. Кускова

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання відповідача по справі за 
позовом Хомутянської Любові Миколаївни про стяг-
нення аліментів, яке відбудеться 04.04.2017 року о 
10.00:

Дегтярьов Євген Павлович, 25.09.1989 р.н., остан-
нє відоме зареєстроване місце проживання (перебу-
вання) – Луганська обл., м. Свердловськ.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої 
участі на підставі глави 8 ЦПК України.

Суддя Т.В. Кускова

Біловодський районний суд Луганської облас-
ті викликає у судове засідання відповідача по спра-
ві за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» про стягнен-
ня заборгованості, яке відбудеться 04.04.2017 року 
о 13.00:

Ломакін Віталій Володимирович, останнє відоме 
зареєстроване місце проживання (перебування) – 
Луганська обл., м. Ровеньки.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої 
участі на підставі глави 8 ЦПК України.

Суддя Т.В. Кускова

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає у судове засідання відповідачів по справі за позовом 
ПАТ КБ «Правекс-Банк» про стягнення заборгованості, 
яке відбудеться 04.04.2017 року о 09.00:

Васильконов Віталій Геннадійович, 27.06.1974 р.н., 
останнє відоме зареєстроване місце проживання (пере-
бування) – Луганська обл., м. Ровеньки;

Васильконова Марина Степанівна, 11.02.1976 р.н., 
останнє відоме зареєстроване місце проживання (пере-
бування) – Луганська обл., м. Ровеньки.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул. 
Луганська, 30. У разі неявки справу буде розглянуто без 
вашої участі на підставі глави 8 ЦПК України.

Суддя Т.В. Кускова

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає у судове засідання відповідачів по справі за позовом 
ПАТ «Державний ощадний банк України» про стягнення 
заборгованості, яке відбудеться 04.04.2017 року о 15.00:

Ексузян Олена Олексіївна, 16.05.1981 р.н., останнє ві-
доме зареєстроване місце проживання (перебування) – 
Луганська обл., с. Валуйське;

Ексузян Сейран Мігранович, 10.04.1972 р.н., останнє 
відоме зареєстроване місце проживання (перебування) – 
Луганська обл., с. Валуйське.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул. 
Луганська, 30. У разі неявки справу буде розглянуто без 
вашої участі на підставі глави 8 ЦПК України.

Суддя Т.В. Кускова
ОГОЛОШЕННЯ

про  проведення відкритих торгів (аукціону)  
з продажу активів АТ «ДЕЛЬТА БАНК»:

ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУП»
Номер лота: Q81326b2906- Q81326b2913
Короткий опис активів 
(майна) в лоті:

Права вимоги за кредитними 
договорами

Електронна адреса  
для доступу до відкритих 
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення  
відкритих торгів  
(аукціону)/електронного 
аукціону:

18 квітня 2017 р.

Час проведення відкритих 
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація  
щодо лота 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta

Біловодський районний суд Луган-
ської області викликає у судове засі-
дання відповідача по справі за позо-
вом Полухиної Ганни Сергіївни про 
розірвання шлюбу, яке відбудеться 
04.04.2017 року о 10.30:

Полухин Олег Васильович, 
21.09.1975 р.н., останнє відоме заре-
єстроване місце проживання (перебу-
вання) – Луганська обл., с. Ленінське, 
Свердловський р-н.

Адреса суду: Луганська область, смт 
Біловодськ, вул. Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розгляну-
то без вашої участі на підставі глави 8 
ЦПК України.

Суддя Т.В. Кускова

Біловодський районний суд Луганської 
області викликає у судове засідання об-
винувачену у кримінальному проваджен-
ні № 120014130430000240, внесеному до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань 
16.07.2014 року ч. 1 ст. 110 КК України, 
яке відбудеться 04.04.2017 року о 14.00:

Сергеєнкову Ірину Анатоліївну, 
29.03.1969 р.н., останнє відоме зареєстро-
ване місце проживання (перебування) – 
Луганська обл., смт Біловодськ, вул. Ле-
ніна, 141/1, кв. 15.

Адреса суду: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Луганська, 30. У разі неяв-
ки справу буде розглянуто без вашої учас-
ті на підставі глави 8 ЦПК України.

Суддя Г.В. Булгакова

Біловодський районний суд Луган-
ської області викликає у судове засі-
дання відповідача по справі за позо-
вом ПАТ КБ «Правекс-Банк» про стяг-
нення заборгованості, яке відбудеться 
04.04.2017 року о 08.00:

Грузденко Костянтин Олександро-
вич, 13.08.1981 р.н., останнє відоме 
зареєстроване місце проживання (пе-
ребування) – Луганська обл., м. Ро-
веньки.

Адреса суду: Луганська область, смт 
Біловодськ, вул. Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розгляну-
то без вашої участі на підставі глави 8 
ЦПК України.

Суддя Г.В. Булгакова

Біловодський районний суд Луган-
ської області викликає у судове засідан-
ня відповідача по справі за позовом Пол-
ковнікової Олени Миколаївни про визнан-
ня особи такою, що втратила право ко-
ристування жилим приміщенням та знят-
тя з реєстраційного обліку, яке відбудеть-
ся 04.04.2017 року о 08.00:

Саламов Мамед Аділович, 26.06.1974 
р.н., останнє відоме зареєстроване місце 
проживання (перебування) – Луганська 
обл., с. Вільхове.

Адреса суду: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Луганська, 30. У разі неяв-
ки справу буде розглянуто без вашої учас-
ті на підставі глави 8 ЦПК України.

Суддя Г.В. Булгакова

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Чоловського 
Сергія Васильовича, як відповідача в судове засідан-
ня по цивільній справі № 426/8038/16-ц за позовом 
ПАТ «Укрсоцбанк» до Чоловського Сергія Васильо-
вича про стягнення заборгованості, що відбудеться 3 
квітня 2017 року о 16.00 год.

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

Суддя Л.М. Осіпенко

ПАТ «БАНК КАМБІО» повідомляє, що з 
11.04.2017 року розпочнеться безпосередній про-
даж юридичним та фізичним особам активів бан-
ку, а саме: основних засобів у кількості 941 одини-
ця (відповідно до Рішення виконавчої дирекції Фон-
ду гарантування вкладів фізичних осіб №1023 від 
16.03.2017 року).

Детальнішу інформацію про активи, що пропо-
нуються до продажу, можна дізнатися на веб-сайті 
банку за адресою: http://www.cambio.com.ua/site/ua/
pr/news/143.html або за телефоном (044) 459-75-21.

Втрачене свідоцтво, серія САС № 031947 від 20 

червня 2008 р. на право власності на машино-міс-

це № 117 за адресою: м. Київ, вул. Касіяна Василя, 

буд. 2/1, ЛІТ. «Б», видане Головним управлінням 

житлового забезпечення на юридичну особу: Пу-

блічне акціонерне товариство «Завод Залізобетон-

них Конструкцій ім. Світлани Ковальської», 

вважати недійсним.

Рівненський міський суд Рівненської області (Рів-
ненська область, м. Рівне, вул.Шкільна, 1) викликає 
в судове засідання, яке відбудеться 03 квітня 2017 
року о 09:45 Артамонову Вероніку Володимирівну, 
остання відома адреса: м.Рівне, вул.О.Дундича, буд. 
22, кв.100, як відповідача у цивільній справі за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборго-
ваності.

У разі неявки відповідача в судове засідання спра-
ва буде розглянута за його відсутності на підставі на-
явних документів.

Суддя Тимощук О.Я.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 березня 2017 р. № 193-р 
Київ

Про утворення Організаційного комітету  
з підготовки та проведення Року Японії  

в Україні
1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення Року Японії в Україні у складі згідно з додатком. 
2. Надати голові Організаційного комітету право вносити в разі потреби зміни до його складу. 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 10 березня 2017 р. № 193-р

СКЛАД  
Організаційного комітету з підготовки та  проведення Року Японії в Україні

НИЩУК Євген Миколайович — Міністр культури, голова Оргкомітету
КИСЛИЦЯ Сергій Олегович — заступник Міністра закордонних справ,  заступник голови Оргкомітету
ФОМЕНКО  Світлана Валеріївна — перший заступник Міністра культури, заступник голови Оргкомітету
БІДЕНКО Артем Ігорович — державний секретар МІП 
ГОПКО Ганна Миколаївна — голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах (за згодою)
ГРЕБA Роман Володимирович — заступник Міністра освіти і науки 
ЖОВКВА Ігор Іванович — Керівник Головного департаменту зовнішньої політики та європейської інтеграції Адміністрації 

Президента України (за згодою)
ЗЕЛЕНЬКО Марія Володимирівна — менеджер з інформування Центру професійного розвитку та комунікацій Асоціації 

міст України (за згодою)
ІВЧЕНКО Віктор Анатолійович — голова Національної науково-технологічної асоціації (за згодою)
МАРЧЕНКО Сергій Михайлович — заступник Міністра фінансів 
МИКОЛЬСЬКА Наталія Ярославівна — заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі — Торговий представ-

ник України
МІРОШНІЧЕНКО Олег Миколайович — заступник Голови ДРС
МОВЧАН Микола Петрович — заступник Міністра молоді та спорту з питань європейської інтеграції
ОСТРОВСЬКА-ЛЮТА Олеся Богданівна — генеральний директор Національного культурно-мистецького та музейного 

комплексу “Мистецький арсенал” (за згодою)
ПЕТУХОВ Сергій Ігорович — заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції
СТАРОСТЕНКО Ганна Вікторівна — заступник голови Київської міськдержадміністрації
СУМІ Шігекі — Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні (за згодою)

ХАРАДА Мічіо — радник-посланник, заступник голови місії Посольства Японії в Україні (за згодою)
ЧЕРВАК Богдан Остапович — перший заступник Голови Держкомтелерадіо 
ЯБЛОНСЬКИЙ Василь Миколайович — заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень 

(за згодою) 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 10 березня 2017 р. № 171-р 

Київ

Про підписання Додаткової угоди № 3  
до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом 

України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння 
стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі  

як засобу забезпечення сталої демократії в Україні,  
вчиненої 17 вересня 2014 р. у м. Києві

Схвалити проект Додаткової угоди № 3 до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та 
Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як 
засобу забезпечення сталої демократії в Україні, вчиненої 17 вересня 2014 р. у м. Києві.

Уповноважити Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра економічного розвитку і торгівлі Кубіва Степа-
на Івановича підписати зазначену Угоду.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 22 березня 2017 р. № 189-р 

Київ

Про внесення зміни до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 9 червня 2011 р. № 553

На часткову зміну пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 553 «Про національ-
ного координатора з питань реалізації Стамбульського плану дій по боротьбі з корупцією» -- із зміною, внесеною 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 липня 2013 р. № 483, призначити Національним координатором з 
питань реалізації Стамбульського плану дій по боротьбі з корупцією Антикорупційної мережі для Східної Європи та 
Центральної Азії Організації економічного співробітництва та розвитку керівника Департаменту антикорупційної по-
літики апарату Національного агентства з питань запобігання корупції Шапку Богдана Володимировича, увільнивши 
від цих обов’язків Сєдова Андрія Юрійовича.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Дружківський міський суд Донецької обл. (84205,  
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну справу 
№ 2/229/579/2017 за позовом Публічного акціонерного това-
риства Комерційний банк «Приватбанк» до Фентісової Світ-
лани Вікторівни про стягнення заборгованості. Відповідачка 
у справі: Фентісова Світлана Вікторівна, 17 жовтня 1984 року 
народження (останнє місце проживання: м. Дружківка, До-
нецька обл., вул. Кірова (М. Янка), буд. 47), викликається на 
13 квітня 2017 р. о 15.00 годині до суду, зал судового засі-
дання № 1, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. В разі неявки відповідачки справа бу-
де розглянута в її відсутність. 

Суддя А. Л. Гонтар

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205,  
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну справу 
№ 2/229/628/2017 за позовом Публічного акціонерного това-
риства Комерційний банк «Приватбанк» до Варченко Світла-
ни Миколаївни про стягнення заборгованості. Відповідачка у 
справі: Варченко Світлана Миколаївна, 2 січня 1970 року на-
родження (останнє місце проживання: м. Дружківка, Доне-
цька обл., вул. Чапаєва (Козацька), 90-35), викликається на 
11 квітня 2017 р. об 11.00 годині до суду, зал судового засі-
дання № 1, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. В разі неявки відповідачки справа бу-
де розглянута в її відсутність.

Суддя А. Л. Гонтар

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205,  
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну справу 
№ 2/229/585/2017 за позовом Публічного акціонерного това-
риства Комерційний банк «Приватбанк» до Мішури Костян-
тина Костянтиновича про стягнення заборгованості. Відпо-
відач у справі: Мішура Костянтин Костянтинович, 1 жовтня 
1990 року народження (останнє місце проживання: м. Друж-
ківка, Донецька обл., вул. Калініна (Л. Бикова), буд. 11), ви-
кликається на 13 квітня 2017 р. о 14.00 годині до суду, зал 
судового засідання № 1, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя А. Л. Гонтар

Дружківський міський суд Донецької обл. (вул. Енгель-
са, 45, м. Дружківка, 84205) розглядає цивільну справу ЄУН 
229/507/17, провадження № 2/229/485/2017 за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства комерційний банк «При-
ватбанк» до Багнюкової Олени Борисівни про стягнення за-
боргованості. Відповідачка у справі: Багнюкова Олена Бори-
сівна, 15 квітня 1967 року народження (останнє місце про-
живання: м. Дружківка, Донецька обл., вул. Космонавтів, 
буд. 15, кв. 7,8), викликається на 4 квітня 2017 року об 11 го-
дині 40 хвилин до суду, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. В разі неявки відповідачки справа бу-
де розглянута в її відсутність. 

Суддя Є. В. Петров
Бородянський районний суд Київської області по цивільній справі за 

позовом Железняк Ірини Володимирівни до Мошкальової Аріни Рус-
ланівни, третя особа — Служба у справах дітей Бородянської район-
ної державної адміністрації, про позбавлення батьківських прав, викли-
кає до суду (адреса: Київська область, смт Бородянка, вул. Центральна, 
315) Мошкальову Аріну Русланівну, яка проживала за останньою відо-
мою адресою: с. Ківшовати Таращанського району Київської області, як 
відповідачку на 14 квітня 2017 року о 09 годині 30 хвилин.

У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності.
Суддя Д. Є. Унятицький

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут, Донецької області, 
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Рубана Валерія Станіславовича до 
Відкритого акціонерного товариства «Донбасканалбуд» про визнання трудового дого-
вору, трудового контракту № 7 від 01.10.2010 р. розірваним.

Відповідач по справі Відкрите акціонерне товариство «Донбасканалбуд»: (Донецька 
область, м. Донецьк, пл. Конституції, б. 3) викликається на 04 квітня 2017 року о 10 го-
дині 00 хвилин до суду в каб. № 210 для участі у розгляді справи по суті. Відповідачу 
пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, 
відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розгляда-
тися у його відсутності. 

Суддя Н. З. Полтавець

Дружківський міський суд Донецької обл. (вул. Енгельса, 45, Донецька обл., 
м. Дружківка, 84205) розглядає цивільну справу ЄУН 229/527/17, провадження  
№ 2/229/498/2017 за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний 
банк «Приватбанк» до Безуглова Володимира Валерійовича про стягнення забор-
гованості. Відповідач у справі: Безуглов Володимир Валерійович, 19 вересня 1984 
року народження (останнє місце проживання: м. Дружківка, Донецька обл., вул. 
Радченка, буд. 38, кв. 406), викликається на 4 квітня 2017 року о 10 годині 30 хви-
лин до суду, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Є. В. Петров

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області — судді Ре-

ка А.С. знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/8740/16-к 
стосовно Камаєва Павла Павловича, 21.08.1980 року народження, обвинува-
ченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 262 КК Укра-
їни. Обвинувачений Камаєв П.П., зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Луганськ, сел. Ювілейне, вул. Карла Маркса, буд. 4.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний суд 
Луганської області викликає Камаєва Павла Павловича в судове засідання, 
яке відбудеться 4 квітня 2017 року о 10.30 год. у залі Сватівського районно-
го суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої судді Реки 
А.С., суддів: Половинки В.О., Попової О.М.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області — судді Ре-

ка А.С. знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/4973/16-к 
стосовно Філіпченка Олександра Миколайовича 31.05.1972 року народження, 
обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 262 
КК України. Обвинувачений Філіпченко О.М., зареєстрований за адресою: Лу-
ганська область, м. Перевальськ, вул. Литовська, буд. 2, кв. 131.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний суд 
Луганської області викликає Філіпченка Олександра Миколайовича в судове 
засідання, яке відбудеться 4 квітня 2017 року об 11.00 год. у залі Сватівсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої судді Реки 
А.С., суддів: Юрченко С.О., Попової О.М.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться 

кримінальне провадження № 426/8734/2016-к стосовно Мануйлова Євгена Во-
лодимировича, 05.01.1967 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по якому здій-
снювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 
КПК України. Обвинувачений Мануйлов Євген Володимирович, зареєстрований за 
адресою: Луганська область, м. Луганськ, 1-й мікрорайон, б. 4, кв. 1.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Лу-
ганської області викликає Мануйлова Євгена Володимировича, у підготовче су-
дове засідання, яке розглядається в порядку спеціального судового провадження 
та відбудеться 4 квітня 2017 року о 09.30 год. в залі судових засідань Сватівсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Поло-
винки В.О., суддів: Попової О.М., Реки А.С.

Повістка про виклик обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться 

кримінальне провадження № 426/4979/2016-к стосовно Ткаченко Валентини Гри-
горівни, 13.12.1949 року народження, обвинуваченої у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 10, ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось 
спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК Укра-
їни. Обвинувачена Ткаченко Валентина Григорівна, зареєстрована за адресою: Лу-
ганська область, м. Луганськ, вул. Сільгоспінститут, буд. 27, кв. 118.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Лу-
ганської області викликає Ткаченко Валентину Григорівну, в підготовче судове за-
сідання, яке розглядається в порядку спеціального судового провадження та від-
будеться 4 квітня 2017 року о 10.30 год. в залі судових засідань Сватівського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Поло-
винки В.О., суддів: Реки А.С., Юрченко C.O.

Інформація щодо здійснення спеціального судового провадження  
та повістка про виклик обвинуваченого

Колегією суддів Сватівського районного суду Луганської області 21 червня 2016 ро-
ку постановлено ухвалу про здійснення спеціального судового провадження відносно 
Литвина Сергія Анатолійовича, 02.07.1973 року народження, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України за криміналь-
ним провадженням № 426/351/2016-к.

На підставі ст.ст. 297-5, 314, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луганської 
області викликає обвинуваченого Литвина Сергія Анатолійовича, 02.07.1973 року наро-
дження, який зареєстрований та проживає за адресою: Луганська область, м. Луганськ, 
вул. Осипенка, буд. 5, кв. 214, у судове засідання, яке буде проводитися в порядку спе-
ціального судового провадження та відбудеться 4 квітня 2017 року об 11.30 год. в за-
лі судових засідань Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Луган-
ська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34. В разі неявки обвинуваченого Лит-
вина Сергія Анатолійовича в судове засідання, судовий розгляд буде проводитися без 
участі обвинуваченого. Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого 
судді Половинки В.О., суддів: Осіпенко Л.М., Юрченко С.О.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться 

кримінальне провадження № 426/8736/2016-к стосовно Сурженка Михайла Вікто-
ровича, 29.08.1964 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове 
розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений 
Сурженко Михайло Вікторович, зареєстрований за адресою: Луганська область, 
м. Луганськ, кв. 50-річчя Жовтня, б. 26, кв. 10.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луган-
ської області викликає Сурженка Михайла Вікторовича, у підготовче судове засі-
дання, яке розглядається в порядку спеціального судового провадження та від-
будеться 4 квітня 2017 року о 12.00 год. в залі судових засідань Сватівського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Поло-
винки В.О., суддів: Попової О.М., Реки AС.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться 

кримінальне провадження № 426/4976/2016-к стосовно Ткаченка Леоніда Леоні-
довича, 31.08.1971 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове 
розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений 
Ткаченко Леонід Леонідович, зареєстрований за адресою: Луганська область, м. 
Луганськ, вул. Фрунзе, буд. 4, кв. 61.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Лу-
ганської області викликає Ткаченка Леоніда Леонідовича у підготовче судове за-
сідання, яке розглядається в порядку спеціального судового провадження та від-
будеться 4 квітня 2017 року об 11.00 год. в залі судових засідань Сватівського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Поло-
винки В.О., суддів: Попової О.М., Юрченко С.О.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійснені спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кри-
мінальне провадження № 426/342/2016-к стосовно Іванушкіна Сергія Сергійови-
ча, 12.05.1965 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого  
ст. 109 ч. 1, ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціальне до-
судове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений 
Іванушкін Сергій Сергійович, зареєстрований за адресою: Луганська область, смт Ста-
ниця Луганська, вул. Шевченка, б. 96.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Іванушкіна Сергія Сергійовича у підготовче судове засідання, яке роз-
глядається в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 4 квітня 2017 
року о 16.00 год. в залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської облас-
ті за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Половинки 
В.О., суддів: Юрченко C.O., Попової О.М.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходить-

ся кримінальне провадження № 426/8738/2016-к стосовно Малихіна Олександра 
Сергійовича, 12.01.1981 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, 
передбаченого ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по якому здійснювалось спе-
ціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. 
Обвинувачений Малихін Олександр Сергійович, зареєстрований за адресою: Лу-
ганська область, м. Луганськ, кв-л Південний, б. 4-а, кв. 76.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луган-
ської області викликає Малихіна Олександра Сергійовича, у підготовче судове за-
сідання, яке розглядається в порядку спеціального судового провадження та від-
будеться 4 квітня 2017 року о 14.30 год. в залі судових засідань Сватівського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Поло-
винки В.О., суддів: Попової О.М., Реки А.С.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійснені  
спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кримі-
нальне провадження № 426/4975/2016-к стосовно Сороковенка Руслана Вікторовича, 
06.02.1980 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-
3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, 
передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Сороковенко Руслан Вікторович, 
зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтська, б. 4, кв. 83.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луганської об-
ласті викликає Сороковенка Руслана Вікторовича, у підготовче судове засідання, яке роз-
глядається в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 4 квітня 2017 ро-
ку о 10.00 год. в залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Половинки 
В.О., суддів: Осіпенко Л.М., Попової О.M.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться 

кримінальне провадження № 426/8735/2016-к стосовно Малахової Світлани Ана-
толіївни, 27.08.1964 року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, перед-
баченого ст. 109 ч. 1, ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по якому здійснюва-
лось спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК 
України. Обвинувачена Малахова Світлана Анатоліївна, зареєстрована за адресою: 
Луганська область, м. Луганськ, вул. Ширшова, б. 13а.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Лу-
ганської області викликає Малахову Світлану Анатоліївну, у підготовче судове за-
сідання, яке розглядається в порядку спеціального судового провадження та від-
будеться 4 квітня 2017 року о 15.00 годину в залі судових засідань Сватівського 
районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Поло-
винки В.О., суддів: Попової О.М., Реки А.С.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться 

кримінальне провадження № 426/8742/2016-к стосовно Божича Дмитра Вікторо-
вича, 05.02.1980 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передба-
ченого ст. 109 ч. 1, ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по якому здійснювалось 
спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК Укра-
їни. Обвинувачений Божич Дмитро Вікторович, зареєстрований за адресою: Лу-
ганська область, м. Луганськ, кв. Молодіжний, б. 18, кв. 314.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Лу-
ганської області викликає Божича Дмитра Вікторовича, у підготовче судове засі-
дання, яке розглядається в порядку спеціального судового провадження та від-
будеться 4 квітня 2017 року о 15.30 год. в залі судових засідань Сватівського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Поло-
винки В.О., суддів: Попової О.М., Реки А.С.

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської області перебуває кримі-
нальне провадження стосовно Харченка Олексія Геннадійовича, обвинуваченого у вчи-
ненні злочинів, передбачених ст. 260 ч. 2, ст. 27 ч. 2, ст. 28 ч. 2, ст. 437 ч. 2 КК України.

Ухвалою Лисичанського міського суду від 24 березня 2017 року прийнято рішення 
про здійснення судового розгляду даного кримінального провадження в порядку спе-
ціального судового провадження за відсутності обвинуваченого Харченка О.Г., призна-
чивши судовий розгляд на 3 квітня 2017 року о 10 годині 30 хвилин.

Обвинувачений Харченко Олексій Геннадійович, зареєстрований за адресою: Луган-
ська область, місто Красний Луч, вул. Козакова, 12/1.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський міський суд Луганської об-
ласті викликає Харченка Олексія Геннадійовича на судовий розгляд 3 квітня 2017 року 
о 10 годині 30 хвилин за адресою суду: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Штей-
герська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого 
судді Старікової M.M., суддів: Коваленко Н.В., Чернобривко Л.Б.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваній Телятниковій Раїсі Федорівні, 01.03.1941 р.н., зареєстрова-
ній за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Адмірала Юмашева, буд. 13-А, 
кв. 3, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, вам необхідно з’явитися 6 
квітня 2017 року до слідчого відділу Головного управління СБ України в Авто-
номній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон), до слідчого Потапсько-
го О.А. за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, буд. 5, для ознайомлення 
із матеріалами кримінального провадження, вручення вам повідомлень про 
підозру, обвинувального акта та реєстру матеріалів у порядку ст. 290 КПК 
України, а також для участі в проведенні слідчих та процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні № 22014000000000049 за ч. 3 ст. 110 КК України 
при здійсненні спеціального досудового розслідування.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Чернову Миколі Володимировичу, 26.08.1972 р.н., зареє-
строваному та фактично проживаючому на тимчасово окупованій території 
АР Крим в м. Армянськ, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, вам 
необхідно з’явитися 6 квітня 2017 року до слідчого відділу Головного управ-
ління СБ України в Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон), 
до слідчого Рябого P.O. за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, буд. 5, для 
ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, вручення вам по-
відомлень про підозру, обвинувального акта та реєстру матеріалів у поряд-
ку ст. 290 КПК України, а також для участі в проведенні слідчих та проце-
суальних дій у кримінальному провадженні № 42015010000000042 за ч. 3  
ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України при здійсненні спеціального досудового роз-
слідування.

Вінницький міський суд Вінницької області ви-

кликає Фостаковського Дмитра Стефановича на 

03.04.2017 р. о 10 год. 30 хв. та на 04.04.2017 р. о 

10.30 год. у залу судового засідання № 3, на роз-

гляд справи за позовом Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Кредитні ініціативи» до Фоста-

ковського Дмитра Стефановича про стягнення за-

боргованості.

Суддя Бар’як А.С.

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» в рамках 
реалізації «Комплексної (зведеної) програми під-
вищення безпеки енергоблоків атомних електро-
станцій» за кредитні кошти ЄБРР/Євратом прово-
дить відкриті міжнародні торги на закупівлю това-
рів і супутніх послуг за «Принципами та правилами 
закупівель товарів, робіт і послуг ЄБРР» (№RFP-
14301-146-GOODS-1):

«Модернізація керуючих систем безпеки із заміною 
уніфікованого комплексу технічних засобів (УКТЗ)»

«Запрошення до участі в торгах» опубліковано на сай-
тах ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» http://energoatom.kiev.ua 
та ЄБРР http://ebrd.com.

Контактні телефони ГУП КзПБ: +380 (44) 277-79-87, 
+380 (44) 206-97-97

Е-mail: pmu@direkcy.atom.gov.ua 

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» в рамках 
реалізації «Комплексної (зведеної) програми під-
вищення безпеки енергоблоків атомних електро-
станцій» за кредитні кошти ЄБРР/Євратом прово-
дить відкриті міжнародні торги на закупівлю това-
рів і супутніх послуг за «Принципами та правилами 
закупівель товарів, робіт і послуг ЄБРР» (№ RFP-
11302-14405-154-GOODS-1):

«Впровадження обладнання і методики проведення 
сіппінг-методу контролю герметичності оболонки (КТО) 
у робочій штанзі перевантажній машини під час проце-
су транспортування тепловиділяючої збірки (ТВЗ). Мо-
дернізація системи управління машини перевантажної»

«Запрошення до участі в торгах» опубліковано на сай-
тах ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» http://energoatom.kiev.ua 
та ЄБРР http://ebrd.com.

Контактні телефони ГУП КзПБ: +380 (44) 277-79-87, 
+380 (44) 206-97-97

Е-mail: pmu@direkcy.atom.gov.ua

Оголошення 
про реалізацію додаткових 2196 одиниць майна  

(активів) банку шляхом безпосереднього  
його продажу фізичним та/або юридичним особам 

Найменування банку АТ «Дельта Банк»
Назва майна Банківське обладнання, меблі, 

комп’ютерна та офісна техніка,  та 
інші основні засоби

Місце проведення  
безпосереднього  
продажу юридичній  
чи фізичній особі

Відповідно до оголошень, розмі-
щених на сайті Банку  
www.deltabank.com.ua та ФГВФО  
http://torgi.fg.gov.ua/

Дати проведення  
безпосереднього продажу  
юридичній чи фізичній особі:

Відповідно до оголошень, роз-
міщених на сайті Банку  www.
deltabank.com.ua  та ФГВФО  http://
torgi.fg.gov.ua/

Посилання на оголошення про 
проведення  
безпосереднього  
продажу, розміщене  
на веб-сайті Фонду
Контактний телефон (044) 500-00-18

http://torgi.fg.gov.ua/direct_sale/
index.php?ELEMENT_ID=127570
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оголошення

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

Втрачене Свідоцтво про право власності на житло, видане Радянською районною 
державною адміністрацією м. Києва 15.07.1997 р., розпорядження №16074, зареєстро-
ване в Бюро 12.08.1997 р. за реєстраційним №647 в реєстровій книзі д.253-267 на Кор-
нійчук Віктора Леонтійовича та Корнійчук Ганну Парфирівну, 

вважати недійсним. 

Вважати недiйсними загубленi: 
1.Свiдоцтво про право власностI для прогулянкових суден CR номер 004033. UMS 500, UMS-BOAT 

ltd. Регiстровий номер «ua 0025 BD», на iм’я Нечай Петро Федорович.
2. Свiдоцтво про право плавання пiд державним прапором Украiни CN номер 004086 на прогу-

лянковий катер UMS 500, UMS-BOAT ltd. Регiстрогий номер «ua 0025 BDF», на iм’я Нечай Петро Фе-
дорович.

Втрачений Державний акт про право власності на земельну ділянку серії 
КB № 3224984500/3010, виданий 07.08.1996 Головою Мотовилівсько-Сло-
бідської ради народних депутатів В. Карлаш, на підставі рішення Мотовилів-
сько-Слобідської сільської ради Фастівського району Київської області від 
18.04.1996 на ім’я Заставного Євгена Івановича, вважати недійсним.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Ми-
ру, буд. 5) розглядає цивільну справу за позовною 
заявою Публічного акціонерного товариства комер-
ційного банку «ПРИВАТБАНК» до Джабраілової Пар-
вани Сахраб кизи про стягнення заборгованості за 
кредитним договором.

Відповідачка по справі: Джабраілова Парвана Сах-
раб кизи (останнє відоме суду місце реєстрації за 
адресою: Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Воло-
димирівка, вул. Молодіжна, буд. 23) викликається 11 
квітня 2017 року на 08 годину 10 хвилин до суду, каб. 
301, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідачка повинна повідомити суд про причину не-
явки, інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Конопленко О. С.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Ми-
ру, буд. 5) розглядає цивільну справу за позовною 
заявою Публічного акціонерного товариства комер-
ційного банку «ПРИВАТБАНК» до Бабицького Віталія 
Андрійовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Відповідач по справі: Бабицький Віталій Андрійо-
вич (останнє відоме суду місце реєстрації за адре-
сою: Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Свято-По-
кровське, вул. Гоголя, буд. 25) викликається 11 квіт-
ня 2017 року на 08 годину 00 хвилин до суду, каб. 
301, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідач повинен повідомити суд про причину неявки, 
інакше справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя Конопленко О. С.

Повістка про виклик до військової прокуратури 
Південного регіону України

Старшим слідчим слідчого відділу військової про-
куратури Південного регіону України старшим лей-
тенантом юстиції Шутом В. О., відповідно до вимог 
ст.ст. 40, 112, 133 КПК України, викликається на 10 
год. 03.04.2017 року до слідчого відділу військової 
прокуратури Південного регіону України (м. Одеса, 
вул. Семінарська, 6, тел.: 048-7314708) для прове-
дення допиту підозрюваний у кримінальному прова-
дженні № 42014000000001242 Баранов Георгій Геор-
гійович, 11.01.1974 року народження, зареєстрова-
ний за адресою: АР Крим, м. Севастополь, військо-
ва частина А0235.

Повістка про виклик до військової прокуратури 
Південного регіону України

Старшим слідчим слідчого відділу військової про-
куратури Південного регіону України старшим лей-
тенантом юстиції Шутом В. О., відповідно до вимог 
ст.ст. 40, 112, 133 КПК України, викликається на 14 
год. 03.04.2017 року до слідчого відділу військової 
прокуратури Південного регіону України (м. Одеса, 
вул. Семінарська, 6, тел.: 048-7314708) для прове-
дення допиту підозрюваний у кримінальному прова-
дженні № 42014000000001242 Пазинич Віктор Васи-
льович, 10.05.1968 року народження, зареєстрова-
ний за адресою: АР Крим, м. Севастополь вул. Гор-
пищенка, буд. 110, кв. 30.

В провадженні Чугуївського міського суду знаходить-
ся справа № 636/179/17 за позовом Публічного акціонер-
ного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Ха-
лілової Тамари Валеріївни про стягнення заборгованості 
за кредитним договором.

Повідомляємо, що Халілову Тамару Валеріївну, 
27.03.1971 року народження, за якою закріплений іден-
тифікаційний номер 2601801387, яка зареєстрована як 
жителька села Стара Гнилиця Чугуївського району Хар-
ківської області по провулку Польовому, 4, викликають 
як відповідачку по вказаній справі в судове засідання, 
яке відбудеться о 09 годині 6 квітня 2017 року в залі су-
дових засідань № 14 Чугуївського міського суду Харків-
ської області за адресою: Харківська область, місто Чу-
гуїв, площа Леніна, 2.

У разі неявки в судове засідання справа буде розгля-
нута без вашої участі на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Слурденко О. І.

В провадженні Чугуївського міського суду знаходить-
ся справа № 636/474/17 за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до 
Гриценко Наталії Іванівни про стягнення заборгованості 
за кредитним договором.

Повідомляємо, що Гриценко Наталію Іванівну, 
06.03.1990 року народження, за якою закріплений іден-
тифікаційний номер 3293705525, яка зареєстрована як 
жителька міста Чугуєв Харківської області по вулиці Що-
рса, 56, викликають як відповідачку по вказаній справі 
в судове засідання, яке відбудеться о 10 годині 6 квіт-
ня 2017 року в залі судових засідань № 14 Чугуївського 
міського суду Харківської області за адресою: Харківська 
область, місто Чугуїв, площа Соборна, 2.

У разі неявки в судове засідання справа буде розгля-
нута без вашої участі на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Слурденко О. І.

8 грудня 2016 року Господарським судом Дніпро-
петровської області у справі № 26/5005/14341/2011 
було прийнято постанову про визнання ТОВ «Нова 
друкарська справа» (код ЄДРПОУ 34359089, юри-
дична адреса підприємства — 51200, Дніпропетров-
ська область, м. Новомосковськ, вул. 195 Стрілець-
кої дивізії, буд. 5) банкрутом, відкриття ліквідаційної 
процедури та призначення ліквідатором арбітражно-
го керуючого Черевача Миколу Михайловича (свідо-
цтво № 954 від 30.04.2013 р., адреса: вул. Шовкович-
на, 42-44, оф. 13-В, м. Київ, Україна, 01004).

20.03.2017 р. ліквідатором ТОВ «Нова друкарська 
справа» прийнято рішення (наказ №1 від 20.03.2017 р.) 
про скасування УСІХ довіреностей, виданих будь-
яким особам від імені Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Нова друкарська справа» станом на 
08.12.2016 року.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя До-
нецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знахо-
диться справа за позовом Золотаренко Ірини Віталіївни, Глін-
ської Аліни Андріївни до Золотаренка Андрія Вікторовича, Сель-
кової Галини Трохимівни, треті особи: Азовська універсальна то-
варна біржа, Автогаражний споживчий кооператив «Автолюби-
тель-4», Золотаренко Лідія Андріївна, Голубничий Сергій Петро-
вич, про визнання договору купівлі-продажу дійсним та розподіл 
сумісно нажитого майна.

Треті особи: Азовська універсальна товарна біржа, юридична 
адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Троїцька, буд. 51, 
Голубничий Сергій Петрович, який зареєстрований за адресою: 
Донецька область, м. Маріуполь, пр. Будівельників, буд. 104, кв. 
87, викликаються для участі у розгляді справи, що відбудеться 3 
квітня 2017 року о 10.00 годині в приміщенні суду за адресою:  
м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

Третім особам пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази, якими вони обґрунтовуються. У випадку не-
прибуття треті особи повинні повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у їхню відсутність.

Суддя Васильченко О. Г.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Ісроіло-
ву Венеру Улугбеківну, 01.01.1978 року народження, (останнє відоме 
місце проживання: АР Крим, м. Армянськ, вул. Шкільна, 4), у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 6 квітня 2017 року о 10 год. 30 хв. Явка до су-
ду обов’язкова! При собі необхідно мати паспорт або документ, який 
посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 15, під головуванням судді  
Колегаєвої С. В.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутності обвинуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як об-
винуваченого Бєлавєнцева Олега Євгеновича для розгля-
ду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 
42016000000002290 відносно Бєлавєнцева Олега Євгенови-
ча, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27,  
ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК 
України та повідомляє, що підготовче судове засідання та розгляд кло-
потання про здійснення спеціального судового провадження відбудеть-
ся 20.04.2017 р. о 16.30 год. в приміщенні Святошинського районного 
суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває 
кримінальне провадження відносно Ільясова Ремзі Ільясовича, обви-
нуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання викликається Ільясов 
Ремзі Ільясович, 12.04.1958 року народження, обвинувачений у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, яке відбудеться 6 квітня 2017 року о 09.30 год. у приміщен-
ні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
П.Шутова, 1, каб. 6, під головуванням судді Агафонова С. А.

У разі неявки обвинуваченого, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

ЗАПИТ ЛИСТІВ ПРО ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ № QCBS-3.2
(консультаційні послуги, відбір фірми)

УКРАЇНА
Проект «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»
Угода про позику № 8404-UA від 9 липня 2014 року
Впровадження регіонального плану стосовно збільшення обсягів надання послуг з догляду на сімейній 

основі (реформування інтернатних закладів у Чернігівській області)
Код закупівлі QCBS-3.2
Уряд України отримав від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі – «МБРР») позику на цілі 

реалізації проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» та має намір викорис-
тати частину коштів цієї позики на консультаційні послуги. 

Консультаційні послуги (далі – «Послуги») передбачають надання методичної і практичної допомоги міс-
цевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у впровадженні Регіонального пла-
ну реформування дитячих інтернатних закладів та удосконалення системи соціальних послуг для дітей та 
сімей з дітьми у Чернігівській області до 2020 року (затверджено розпорядженням Чернігівської обласної 
державної адміністрації від 28 липня 2016 р. № 417).

В процесі надання консультаційних послуг необхідно забезпечити трансформацію 5-6 інтернатних закла-
дів, для інших 13-ти – підготувати плани трансформації, розробити та впровадити на місцевому рівні сис-
тему прийняття рішень, що упереджує потрапляння дітей до інтернатних закладів, підтримати впроваджен-
ня системи надання соціальних послуг для дітей та сімей на основі сімейно-орієнтованого підходу, провес-
ти інформаційно-просвітницьку кампанію,  забезпечити підготовку фахівців місцевих органів влади, соці-
альних служб, інтернатних закладів, з метою організації роботи в умовах деінституціалізації догляду та ви-
ховання дітей.

Очікуваний період надання послуг – з червня 2017 року по вересень 2020 року.
Цим листом Міністерство соціальної політики України запрошує прийнятні консультаційні компанії (да-

лі – «Консультанти») висловити свою зацікавленість у наданні зазначених Послуг (українською або англій-
ською мовою). Зацікавлені Консультанти мають надати інформацію, що підтверджує наявність у компанії 
досвіду та кваліфікації, необхідних для виконання вищезазначених Послуг. Критерії для включення компа-
ній до короткого списку наступні:

Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до Консультантів:
- не менше 5 років підтвердженого досвіду у наданні консультаційних послуг у сфері соціальної політики 

та/або у сфері адміністративного управління;
-досвід роботи (співпраці) з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
- досвід реструктуризації підприємств, установ, організацій, закладів;
Бажані кваліфікаційні вимоги до Консультантів:
- не менше 5 років підтвердженого досвіду роботи з розробки та надання послуг для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування та сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах;
- досвід роботи з розробки та надання послуг для дітей з інвалідністю; 
- досвід розробки планів трансформації, реформування інтернатних закладів;
- досвід проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній;
- не менше 3 років підтвердженого досвіду проведення навчальних заходів та тренінгів.
Зацікавлені консультанти мають звернути увагу на параграф 1.9 «Керівництва: відбір та залучення кон-

сультантів за позиками МБРР, кредитами та грантами МАР позичальниками Світового банку», опублікова-
ного Світовим банком у січні 2011 року зі змінами від липня 2014 року (далі – «Керівництво із закупівлі по-
слуг консультантів»), що визначає політику Світового банку щодо конфлікту інтересів.

Консультанти можуть об’єднуватися для підвищення рівня загальної кваліфікації.
Відбір консультантів здійснюватиметься згідно з процедурою відбору на основі якості та вартості (QCBS).
Зацікавлені консультанти можуть отримати додаткову інформацію за зазначеною нижче адресою з 10:00 

до 18:00 окрім вихідних днів.
Висловлення зацікавленості слід направляти поштою, кур’єром або електронною поштою (сканована 

версія) за наведеною нижче адресою до 17:00 (за місцевим часом) 14 квітня 2017 року.
Міністерство соціальної політики України
                 вул. Еспланадна, 8/10
    Київ, 01601, Україна
До уваги:  Устименка Сергія Олександровича, заступника Міністра соціальної політики України з питань 

європейської інтеграції; голови Комітету з конкурсних торгів
Телефон: + 38 (044) 289-74-03
Ел.пошта: serhii.ustymenko@mlsp.gov.ua
копія:      v.vorotyuk@mlsp.gov.ua; nproskurin@mlsp.gov.ua; iuliiapylypas@gmail.com

ПОВІСТКА
Підозрюваний(на) 

Абісов Сергій Вадимович 27.11.1967 АР Крим, м. Сімферополь, вул. Металістів, 10 12014010790000081

Аксенов Сергій Валерійович 26.11.1972 АР Крим, м. Сімферополь,  
вул. Героїв Сталінграда, 35, кв. 201 12014010790000081

Дойников Юрій Васильович 21.02. 1960 АР Крим, м. Севастополь, вул. Громова, 60, 
кв.76 12014010790000081

Зими Петро Анатолійович 18.01.1970 м. Донецьк, вул. Шапошнікова, 1, кв. 25 12014010790000081
Константинов Володимир 
Андрійович 19.11.1956 м. Сімферополь, вул. Безпалого, буд. 154 12014010790000081

Мельниченко Віктор Іванович 26.09.1975 АР Крим, м. Сімферополь, вул. Федотова, 27 12014010790000081

Поклонська Наталя Володимирівна 18.03.1980 АР Крим, м. Сімферополь, проспект Кірова, 
66/1/7, кв. 62 12014010790000081

Темиргалієв Рустам Ільмирович 15.08.1976 АР Крим. м. Сімферополь, вул. Жидкова, 76, 
кв. 307 12014010790000081

Чалий Олексій Михайлович 13.06.1961 м. Севастополь, вул. Бухта Козача, буд. 9, 
кв. 27 12014010790000081

Шахов Сергій Миколайович 20.06.1955 АР Крим, м. Сімферополь, смт. Грес,  
пров. Марсовий, 3, кв. 65а 12014010790000081

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 278 КПК України викликається на 03 квітня 2017 року з 09 год. 00 хв. до 
18 год 00 до прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з питань 
представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупо-
ваній території півострова Крим Генеральної прокуратури України Кокошко О.В. у кабінет №712 за адресою: буль-
вар Лесі Українки 26-а, м. Київ (тел. 044-596-70-13) для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої 
підозри та про нову підозру, а також проведення слідчих дій за Вашою участю. 

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови 

неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної осо-

би, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокре-
ма, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), 
не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається гро-
шове стягнення у розмірі:від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик 
слідчого, прокурора;від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчо-
го судді, суду.

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

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

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

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

окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України 
О. Кокошко
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оголошення

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 

   Громадянин НІКОНОВ Дмитро Вікторович, зареєстрований за адресою: 
м. Миколаїв, вул. Погранична (Чигрина), буд. 236, кв. 3  відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135, 137, 138, 139, 140, 297-5 КПК України у зв’язку із здій-
сненням спеціального досудового розслідування викликається заступником 
начальника слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській облас-
ті Скопенко І. О. 

   Ніконов Д. В. викликається як підозрюваний на наступні дні та час: 
на 03.04.17 о 09:00, 04.04.17 о 09:00, 05.04.17 о 09:00, 06.04.17 о 09:00, 
07.04.17 о 09:00 до вказаної посадової особи, за адресою: м. Миколаїв, вул. 
Спаська, б. 40, т.р. (0512) 490 326 з метою вручення йому повідомлення про 
підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.109, 
ч. 2 ст.110, ст. 293, ст. 340 КК України, допиту як підозрюваного, повідо-
млення про завершення досудового розслідування, надання доступу до ма-
теріалів кримінального провадження та виконання вимог ст. 290, ст. 291, ст. 
293 КПК України у кримінальному провадженні  №12014150020001152 за ч. 
2 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ст. 293, ст.340 КК України.

Ніконову Д.В. нагадується про обов’язок заздалегідь повідомити слідчо-
го за телефонами 0512 37-00-70, 0512 49-03-26 чи іншим шляхом про не-
можливість з’явлення.    

Текст відповідних статей КПК України щодо неприбуття за викликом.   
Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рі-

шення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха 

або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслі-

док відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку 

з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити 
цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або сер-
йозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на 

виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний 

відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється прова-
дження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зо-
крема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або озна-
йомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або 
не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошо-
ве стягнення у розмірі:

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

від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбут-
тя на виклик слідчого, прокурора;

від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття 
на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюва-
ного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, 
встановлену законом.

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

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик 
слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як 
два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержав-
ний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального 
досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

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

Стаття 140. Привід
1. Привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він засто-

совується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її 
виклику в зазначений в ухвалі час.

2. Рішення про здійснення приводу приймається: під час досудового роз-
слідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, прокурора або з 
власної ініціативи, а під час судового провадження - судом за клопотанням 
сторони кримінального провадження, потерпілого, представника юридич-
ної особи, щодо якої здійснюється провадження, або з власної ініціативи. Рі-
шення про здійснення приводу приймається у формі ухвали.

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

3. Привід може бути застосований до підозрюваного, обвинуваченого 
або свідка. Привід свідка не може бути застосований до неповнолітньої осо-
би, вагітної жінки, інвалідів першої або другої груп, особи, яка одноосібно 
виховує дітей віком до шести років або дітей-інвалідів, а також осіб, які згід-
но із цим Кодексом не можуть бути допитані як свідки. Привід співробіт-
ника кадрового складу розвідувального органу України під час виконання 
ним своїх службових обов’язків здійснюється тільки в присутності офіцій-
них представників цього органу.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 

Громадянки  ШЕСЛЕР Лариси Віленівни, зареєстрованої за адресою:  
м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 154, кв. 33  відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135, 137, 138, 139, 140, 297-5 КПК України у зв’язку із здійсненням спе-
ціального досудового розслідування викликається заступником начальни-
ка слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області Скопен-
ко І. О. 

Шеслер Л. В. викликається як підозрювана на наступні дні та час: на 
03.04.17 о 09:00, 04.04.17 о 09:00, 05.04.17 о 09:00, 06.04.17 о 09:00, 
07.04.17 о 09:00 до вказаної посадової особи, за адресою: м. Миколаїв, 
вул. Спаська, б. 40, т.р. (0512) 490 326 з метою вручення їй повідомлен-
ня про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного  ч.2 ст.110 КК України,  для допиту як підозрюваного, повідомлення 
про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів 
кримінального провадження та виконання вимог ст. 290, ст. 291, ст. 293 
КПК України у кримінальному провадженні  №12014150020001152 за ч. 2  
ст. 109, ч. 2 ст. 110, ст. 293, ст. 340 КК України.

Шеслер Л.В. нагадується про обов’язок заздалегідь повідомити слідчо-
го за телефонами 0512 37-00-70, 0512 49-03-26 чи іншим шляхом про не-
можливість з’явлення.    

Текст відповідних статей КПК України щодо неприбуття за викликом.   
Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рі-

шення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха 

або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслі-

док відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку 

з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити 
цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або сер-
йозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на 

виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний 

відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється прова-
дження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зо-
крема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або озна-
йомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або 
не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошо-
ве стягнення у розмірі:

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

від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбут-
тя на виклик слідчого, прокурора;

від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття 
на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюва-
ного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, 
встановлену законом.

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

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик 
слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як 
два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержав-
ний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального 
досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

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

Стаття 140. Привід
1. Привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він засто-

совується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її 
виклику в зазначений в ухвалі час.

2. Рішення про здійснення приводу приймається: під час досудового роз-
слідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, прокурора або з 
власної ініціативи, а під час судового провадження - судом за клопотанням 
сторони кримінального провадження, потерпілого, представника юридич-
ної особи, щодо якої здійснюється провадження, або з власної ініціативи. Рі-
шення про здійснення приводу приймається у формі ухвали.

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

3. Привід може бути застосований до підозрюваного, обвинуваченого 
або свідка. Привід свідка не може бути застосований до неповнолітньої осо-
би, вагітної жінки, інвалідів першої або другої груп, особи, яка одноосібно 
виховує дітей віком до шести років або дітей-інвалідів, а також осіб, які згід-
но із цим Кодексом не можуть бути допитані як свідки. Привід співробіт-
ника кадрового складу розвідувального органу України під час виконання 
ним своїх службових обов’язків здійснюється тільки в присутності офіцій-
них представників цього органу.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 

Громадянки  ПАВЛОВОЇ Ганни Володимирівни, мешкаючої за адресою: м. 
Миколаїв, вул. Артилерійська, буд.15/7  відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 
137, 138, 139, 140, 297-5 КПК України у зв’язку із здійсненням спеціально-
го досудового розслідування викликається заступником начальника слід-
чого відділу Управління СБ України в Миколаївській області Скопенко І. О. 

Павлова Г.В. викликається як підозрювана на наступні дні та час: на 
03.04.17 о 09:00, 04.04.17 о 09:00, 05.04.17 о 09:00, 06.04.17 о 09:00, 
07.04.17 о 09:00 до вказаної посадової особи за адресою: м. Миколаїв, 
вул. Спаська, б. 40, т.р. (0512) 490 326 з метою вручення їй повідомлен-
ня про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч.2 ст.110, ст.293 КК України,  для допиту як підозрюваного, повідомлен-
ня про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріа-
лів кримінального провадження та виконання вимог ст. 290, ст. 291, ст. 293 
КПК України у кримінальному провадженні  №12014150020001152 за ч. 2  
ст. 109, ч. 2 ст. 110, ст. 293, ст. 340 КК України.

Павловій Г. В. нагадується про обов’язок заздалегідь повідомити слідчо-
го за телефонами 0512 37-00-70, 0512 49-03-26 чи іншим шляхом про не-
можливість з’явлення.    

Текст відповідних статей КПК України щодо неприбуття за викликом.   
Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рі-

шення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха 

або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслі-

док відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку 

з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити 
цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або сер-
йозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на 

виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний 

відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється прова-
дження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зо-
крема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або озна-
йомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або 
не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошо-
ве стягнення у розмірі:

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

від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбут-
тя на виклик слідчого, прокурора;

від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття 
на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюва-
ного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, 
встановлену законом.

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

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик 
слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як 
два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержав-
ний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального 
досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

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

Стаття 140. Привід
1. Привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він засто-

совується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її 
виклику в зазначений в ухвалі час.

2. Рішення про здійснення приводу приймається: під час досудового роз-
слідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, прокурора або з 
власної ініціативи, а під час судового провадження - судом за клопотанням 
сторони кримінального провадження, потерпілого, представника юридич-
ної особи, щодо якої здійснюється провадження, або з власної ініціативи. Рі-
шення про здійснення приводу приймається у формі ухвали.

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

3. Привід може бути застосований до підозрюваного, обвинуваченого 
або свідка. Привід свідка не може бути застосований до неповнолітньої осо-
би, вагітної жінки, інвалідів першої або другої груп, особи, яка одноосібно 
виховує дітей віком до шести років або дітей-інвалідів, а також осіб, які згід-
но із цим Кодексом не можуть бути допитані як свідки. Привід співробіт-
ника кадрового складу розвідувального органу України під час виконання 
ним своїх службових обов’язків здійснюється тільки в присутності офіцій-
них представників цього органу.

Печерський районний суд м. Києва викликає як обвинуваченого Бастріко-
ва Владислава Олександровича, 27.09.1976 р.н. (останнє відоме місце про-
живання: Київська область, Вишгородський район, с. Старі Петрівці, пров. 
Виноградний, буд. 8) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 KK Укра-
їни в підготовче судове засідання, яке відбудеться 03 квітня 2017 року о 09 
год. 00 хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або до-
кумент, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Печер-
ського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42а, зал 
№ 3, каб. 17, під головуванням судді Шапутько С. В.

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

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Морозову Ніну Михайлівну, 
19.11.1957 року народження, останнє місце проживання: вул. Героїв Майдану, д. № 111, 
кв. № 13, м. Чернівці, як відповідачку в судове засідання по цивільній справі за позовом 
Морозова Олександра Андрійовича до Морозової Ніни Михайлівни про визнання осіб 
такими, що втратили право користування жилим приміщенням.

Судове засідання призначене на 09.30 год. 05 квітня 2017 року за адресою: м. Чернів-
ці, вулиця Кафедральна 4, кабінет № 20.

До зазначеної дати суд пропонує відповідачці надати заперечення на позов та дока-
зи на їх підтвердження.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачка вважається повідомленою 
про час і місце розгляду справи і у випадку її неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута за її відсутності.

У разі вашої неявки в судове засідання справу буде розглянуто у вашу відсутність.
Суддя В. М. Чебан

Півнева Олена Анатоліївна, Мизенко Мирослава Дмитрівна, Мизенко Дмитро Святославо-
вич, останнє місце проживання чи мешкання: м. Кам’янське, пр. Героїв АТО (Маршала Жуко-
ва, буд. 17, кв. 53), викликаються у відкрите судове засідання як відповідачі на 09.30 годину 
14 квітня 2017 року у цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Факторингова компанія «Вектор плюс» до Півневої Олени Анатоліївни, Мизенко Миросла-
ви Дмитрівни, Мизенка Дмитра Святославовича, 3-ї особи: Адміністрація Дніпровського райо-
ну Кам’янської міської ради, Орган опіки та піклування — адміністрація Дніпровського району 
Кам’янської міської ради про усунення перешкод у здійсненні права користування та розпоря-
дження нерухомим майном. Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться під го-
ловуванням судді Лобарчук О. О. в приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзер-
жинська Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського 166, 
2 поверх, кабінет № 2. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в 
пресі відповідачі Півнева Олена Анатоліївна, Мизенко Мирослава Дмитрівна, Мизенко Дмитро 
Святославович вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи. У разі неявки від-
повідачів, справу буде розглянуто за їх відсутності.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,  
м. Костянтинівка, Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає ци-
вільну справу № 233/6020/16-ц за позовом Стеценко Вікторії Юріївни 
до Стеценка Миколи Сергійовича про позбавлення батьківських прав.

Відповідач у справі Стеценко Микола Сергійович, 01.04.1984 р.н., 
останнє відоме місце реєстрації (проживання) якого: м. Макіївка, До-
нецької області, вул. Макарова, буд. 11, кв. 22, викликається до суду 
на 04 квітня 2017 року о 08.30 годині, каб. № 15, для участі у розгля-
ді справи по суті.

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

Суддя О. С. Малінов

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, Донецька обл.,  
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну справу провадження  
№ 2/229/303/2017, ЄУН 229/4486/16-ц за позовом Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Бета-Агро-Інвест» до Мазіна Павла Валентиновича, Торо-
пової Наталії Володимирівни про стягнення грошових коштів. Відповідачі у 
справі Мазін Павло Валентинович (останнє місце проживання: 86022, Доне-
цька обл., Ясинуватський р-н, с. Новокалинове, вул. Шосейна, буд. 2б) та 
Торопова Наталія Володимирівна (останнє місце проживання: 86022, Доне-
цька обл., Ясинуватський р-н, с. Керамік, вул. Шкільна, буд. 36, кв. 5) викли-
каються на 06 квітня 2017 року на 10.00 годину до суду для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи. В разі неявки відповідачів справа буде розглянута у їх відсутності.

Суддя Є. В. Петров

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, 
вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Всеукраїн-
ський банк розвитку» до Шаповалової Елли Валентинівни, Калиниченка 
Максима Петровича про стягнення заборгованості. Відповідачі по спра-
ві: Шаповалова Елла Валентинівна (зареєстрована за адресою: 83102, 
м. Донецьк, пр. Ленінський, 3/38), Калиниченко Максим Петрович (До-
нецька область, с. Седово, вул. Кірова, 69), викликаються на 7 квітня 
2017 року о 10.30 год. до суду, каб. № 9, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

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

Суддя М. М. Скиба
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оголошення

Ширяївський районний суд Одеської області ви-
кликає як відповідача Кравець Миколу Миколайови-
ча в судове засідання, яке відбудеться 06.04.2017 ро-
ку в 12.00 годин в приміщенні Ширяївського район-
ного суду Одеської області за адресою: Одеська об-
ласть, смт Ширяєве, вул. Соборна № 97а, (зал засі-
дання № 1), у цивільній справі № 518/1809/16-ц за 
позовом Собко Ярослава Миколайовича в інтересах 
малолітнього Собко Павла Миколайовича до Кра-
вець Миколи Миколайовича про позбавлення бать-
ківських прав та призначення опікуна.

У разі вашої неявки у судове засідання, розгляд 
справи буде проведено за вашої відсутності.

Суддя С. А. Палій

Таращанський районний суд Київської області по-
відомляє громадянина Ужахова Магомеда Хасанови-
ча, що він викликається в судове засідання як відпо-
відач в справі за позовом Лесик Віти Вікторівни до 
Ужахова Магомеда Хасановича про розірвання шлю-
бу. Судове засідання відбудеться 05 квітня 2017 ро-
ку о 09 год. 00 хв. в залі суду за адресою: м. Тараща, 
Київської області, вул. В. Сікевича, 75. В разі неявки, 
справа буде розглянута без вашої участі.

Суддя Василенко О. М.

Суворовський районний суд м. Одеси, по цивіль-
ній справі № 523/2742/17 за позовною заявою Пу-
блічного акціонерного товариства «Енергопоста-
чальна компанія Одесаобленерго» до Балан Наталії 
Василівни про стягнення боргу як відповідача у су-
дове засідання, що відбудеться 10 квітня 2017 року 
о 10.00 годині у приміщенні Суворовського районно-
го суду м. Одеси, у залі судових засідань № 16, роз-
ташованого по вулиці Чорноморського Козацтва, 68, 
на другому поверсі.

У разі неявки в судове засідання відповідача в при-
значений час, справа буде розглянута у його відсут-
ність.

Суддя В. В. Бузовський

В Ковельський міськрайонний суд Волинської об-
ласті за адресою: м. Ковель, вул. Незалежності, 15 
на 09 год. 00 хв. 05.04.2017 року у справі за позовом 
Котюка Володимира Олексійовича до Котюка Вале-
рія Володимировича про визнання особи такою, що 
втратила право користування житловим приміщен-
ням викликається відповідач Котюк Валерій Володи-
мирович.

В разі неявки відповідача справа буде розгляда-
тись у його відсутності.

Суддя В. О. Лесик

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області (суддя Гаврилов В. А.) викликає в 
судове засідання як відповідачку Гнатюк Євгенію Ле-
онідівну у справі за позовом Братуся Миколи Івано-
вича про розірвання шлюбу.

Останнє місце проживання відповідачки: вул.  
Р. Люксембург буд. 52, кв. 303, м. Донецьк.

Судове засідання призначене на 03 квітня 2017 р. 
о 08.30 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпров-
ська, 135, каб. 203.

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

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької 
області (адреса: Хмельницька область, м. Хмель-
ницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. № 311) викли-
кає в судове засідання Медвідь Альберта Михайло-
вича (м. Хмельницький, вул. М. Гречка, 10/3, кв. 19) 
яке відбудеться 21.04.2017 року об 11 год. 00 хв. У 
разі неявки до суду та неповідомлення причин неяв-
ки, або якщо такі причини суд визнає неповажними, 
справа буде вирішена на підставі наявних у справі 
даних та доказів і буде постановлено заочне рішення.

Суддя С. М. Логінова

Дарницький районний суд м. Києва викликає як 
відповідача Асварова Асвар Асвар огли, 01.08.1953 
р.н., в судове засідання на 06.04.2017 року о 13.50 
год. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, зал. 213, 
для участі у цивільній справі за позовом Коллінз О. 
М. до Асварова Асвар Асвар огли, третя особа: Ор-
ган опіки та піклування Дарницької районної у м. Ки-
єві державної адміністрації про позбавлення батьків-
ських прав.

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

Суддя М. Л. Парамонов

Представництво 

«СТРАЙКЕР І-ЕМ-І-ЕЙ СУПЛАЙ ЧЕЙН СЕРВІСЕЗ БІ.ВІ.» 

(податковий номер: 26549982), 

яке знаходиться за адресою: м. Києві пр.-т Палладі-

на, 25, кв. 9, повідомляє про втрату оригіналу свідо-

цтва про реєстрацію, виданого Міністерством Еко-

номічного Розвитку і Торгівлі України 06 вересня 

2013 року, реєстраційний номер № ПІ - 4925,  

дане свідоцтво вважати недійсним.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) пові-
домляє ФОП Жукова Олексія В’ячеславовича, що 18 
травня 2017 року о 14.30 годин відбудеться слухання 
цивільної справи № 182/3457/16-ц (2/0182/538/2017 
року) за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Акцент-Банк» до Дубинської Тетяни Юріївни 
про стягнення заборгованості та за зустрічним по-
зовом Дубинська Тетяна Юріївна до Публічного ак-
ціонерного товариства «Акцент-Банк», ФОП Жукова 
Олексія В’ячеславовича, про недійсність правочину 
під головуванням судді Нікопольського міськрайон-
ного суду Кобеляцької-Шаховал І. О.

Коржевич Олександр Михайлович, останнє відо-
ме місце реєстрації якого: с. Новофедорівка, Поло-
гівського району, Запорізької області, вул. Молодіж-
на, буд. 165, викликається в судове засідання до По-
логівського районного суду Запорізької області як 
відповідач у цивільній справі № 324/148/17 за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Коржевич Олександра 
Михайловича, про стягнення заборгованості, яке від-
будеться 06 квітня 2017 року о 14 год. 00 хв. у при-
міщенні Пологівського районного суду за адресою:  
м. Пологи, Запорізької області, вул. Єдності  
(М. Горького), 28.

Суддя Ю. М. Каретник

Онуфріївський районний суд Кіровоградської об-
ласті викликає в судове засідання Чорну Христину 
Геннадіївну, остання відома адреса проживання якої: 
с. Дереївка, Онуфріївського району, Кіровоградської 
області, вул. Кодака, будинок 50а, як відповідачку в 
цивільній справі за позовом Публічного акціонерно-
го товариства комерційний банк «Приватбанк» до 
Чорної Христини Геннадіївни про стягнення заборго-
ваності, яке призначено на 10 годину 00 хвилин 10 
квітня 2017 року і відбудеться за адресою: селище 
Онуфріївка, вулиця Назаренка, 23, Онуфріївського 
району, Кіровоградської області.

Суддя М. М. Лях

Смірнова Ганна Миколаївна, останнє відоме місце 
реєстрації якої: с. Басань, Пологівського району, За-
порізької області, вул. Осіння, буд. 4, викликається 
в судове засідання до Пологівського районного суду 
Запорізької області як відповідачка у цивільній спра-
ві № 324/146/17 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до 
Смірнової Ганни Миколаївни, про стягнення заборго-
ваності, яке відбудеться 06 квітня 2017 року о 13 год. 
00 хв. у приміщенні Пологівського районного суду за 
адресою: м. Пологи Запорізької області, вул. Єднос-
ті (М. Горького), 28.

Суддя Ю. М. Каретник

Жовтневий районний суд Миколаївської обл. повідо-
мляє  про те, що по цивільних справах за позовами ПАТ 
КБ Приватбанк:

29.01.2016 Нестернко Оксана Михайлівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 57250, Миколаївська обл., Жовтне-
вий р-н., с. Новомиколаївка, вул. Миру, буд. 19, справа № 
477/2636/15-ц, суддя  Полішко В. В.) про стягнення забор-
гованості  судом були ухвалені заочні рішення, позовні ви-
моги задоволені повністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачам по справах, що за-
очне рішення може бути переглянуто Жовтневим районним 
судом Миколаївської обл. шляхом подання відповідачем 
заяви про перегляд заочного рішення до цього суду про-
тягом десяти днів з дня опублікування цього оголошення.

Уманський міськрайонний суд Черкаської області 
(20300, м. Умань, вулиця Коломенська, 18) викликає 
в судове засідання на 08 годину 30 хвилин 12 квітня 
2017 року Калініну Ляну Миколаївну як відповідачку 
в справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Каліні-
ної Ляни Миколаївни про стягнення заборгованості 
за кредитним договором.

У разі неявки та неповідомлення суду про причи-
ни неявки, справу буде вирішено без Калініної Ляни 
Миколаївни за наявними в ній доказами і постанов-
лено заочне рішення.

Суддя О.С. Кімстачов

Марківський районний суд Луганської обл. повідомляє  
про те, що по цивільних справах за позовами ПАТ КБ При-
ватбанк:

 28.09.2016 Данилів Юрій Костянтинович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 91002, Луганська обл., м. Луганськ, 
вул. Артема буд. 339, справа № 417/2880/16-ц, суддя  
Шкиря В. М.) про стягнення заборгованості  судом були 
ухвалені заочні рішення, позовні вимоги задоволені по-
вністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачам по справах, що за-
очне рішення може бути переглянуто Марківським район-
ним судом Луганської обл. шляхом подання відповідачем 
заяви про перегляд заочного рішення до цього суду про-
тягом десяти днів з дня опублікування цього оголошення.

Роменський міськрайонний суд Сумської області по-
відомляє Казакова Отабека Кадамбаєвича, що 21 квіт-
ня 2017 року о 08 год. 50 хв. у приміщенні Роменсько-
го міськрайонного суду Сумської області за адресою: 
м. Ромни Сумської області, бульвар Шевченка, 14, буде 
слухатися в судовому засіданні цивільна справа за позо-
вом Казакової Ферузи Сайітівни до Казакова Отабека Ка-
дамбаєвича про розірвання шлюбу.

З опублікуванням оголошення про виклик, відпові-
дач Казаков Отабек Кадамбаєвич, 31.07.1985 року наро-
дження, вважається повідомленим про час і місце роз-
гляду справи і у випадку неявки справа підлягає розгля-
ду за його відсутності.

Суддя В. І. Євтюшенкова

Золочівський районний суд Львівської області викликає 
Матюшину Маріанну Володимирівну, останнє відоме місце 
реєстрації та проживання: с. Заріччя, Володимиро-Волин-
ський район, Волинська область, як відповідачку по справі 
№ 445/934/16 за позовом Кавецького Ігоря Романовича до 
Матюшиної Маріанни Володимирівни про стягнення алімен-
тів та позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 27.04.2017 року о 14.30 год. 
у приміщенні Золочівського районного суду Львівської об-
ласті (Львівська область, м. Золочів, бульвар Сковороди, 5).

У разі неявки в судове засідання відповідачки, справа 
згідно з вимогами ЦПК України, буде розглянута в її відсут-
ність на підставі наявних у ній доказів.

Суддя В. М. Сивак

Коропський районний суд Чернігівської області (вул. 
Кибальчича, 12, смт Короп Чернігівської області, 16200) 
викликає в судове засідання на 08.00 годину 5 квітня 
2017 року Кононенка Ігоря Олександровича, останнє ві-
доме місце проживання с. Лукнів Коропського району 
Чернігівської області, вул. Механізації, 8, як відповідача 
по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного 
товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Кононен-
ка Ігоря Олександровича про стягнення заборгованості.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки відповідача, 
суд відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України, справу роз-
глядатиме за наявними матеріалами в заочному порядку 
на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Т. П. Корзюк

Вишгородський районний суд Київської облас-
ті повідомляє ПАТ «Страхова компанія «ЕККО», що 
вони викликаються в судове засідання як відповіда-
чі по справі за позовом Свириденко Світлани Олек-
сандрівни до Приватного акціонерного товариства 
«Страхова компанія «ЕККО» про захист прав спожи-
вачів страхових послуг та стягнення викупної суми.

Судове засідання відбудеться 10 квітня 2017 року 
о 16.00 годині в залі суду за адресою: м. Вишгород, 
вул. Кургузова, 7, каб. 9.

В разі неявки справа буде розглядатись в їхню від-
сутність.

Суддя Л. Ф. Войнаренко

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІ-
НАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІНІЦІАТИВА» 
(код ЄДРПОУ 34577850) повідомляє про прийняття 
загальними зборами учасників ТОВ «ФІК «ІНІЦІАТИ-
ВА» рішення, оформленого протоколом № 22/03/17-
1 від 22.03.2017 року, про подання до Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфе-
рі ринків фінансових послуг, заяви про виключення 
фінансової установи з Державного реєстру фінансо-
вих установ за власним бажанням у зв’язку з при-
пиненням діяльності Товариства щодо фінансуван-
ня будівництва.

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

21.12.2016р., Янченко Анатолій Миколайович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 52300, Дніпропетровська обл.,  
с. Кринички, вул. І. Журовля, буд. 7, справа № 178/1457/16-ц,  
суддя Лісняк В. В.) про стягнення заборгованості судом бу-
ли ухвалені заочні рішення, позовні вимоги задоволені по-
вністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачам по справах, що за-
очне рішення може бути переглянуто Криничанським район-
ним судом Дніпропетровської обл. шляхом подання відпо-
відачем заяви про перегляд заочного рішення до цього су-
ду протягом десяти днів з дня опублікування цього оголо-
шення.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідачку Мукомол Олену Анатоліївну (про-
живає: м. Севєродонецьк, смт Сиротине Луганської об-
ласті, вул. Некрасова, 3) у судове засідання з розгляду 
цивільної справи за позовом Токарєвої Євгенії Петрівни 
до Мукомол Олени Анатоліївни про визнання особи та-
кою, що втратила право користування жилим приміщен-
ням, яке відбудеться 25.05.2017 року о 14 годині 20 хви-
лин у приміщенні суду за адресою: Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

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

Суддя І. О. Юзефович

В провадженні Бориспільського міськрайонного 
суду перебуває цивільна справа №359/411/17-ц за 
позовом Товариства з обмеженою відповідальністю 
«ОТП Факторинг Україна» до Жукової Тетяни Дми-
трівни про стягнення боргу за договорами про на-
дання споживчих кредитів.

У зв’язку з цим, суд викликає відповідачку Жукову 
Тетяну Дмитрівну в судове засідання. Розгляд вище-
зазначеної справи відбудеться о 9 годині 00 хвилин 
20 квітня 2017 року за адресою: м. Бориспіль, вул. 
Героїв Небесної Сотні, 10, каб. №7.

Суддя Борець Є. О.

Апеляційний суд м. Києва повідомляє, що роз-
гляд апеляційної скарги ПАТ КБ «ПриватБанк» на за-
очне рішення Дніпровського районного суду м. Киє-
ва від 24.11.2016р. у справі за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Шуст-Старікової А.Ю. про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, відбудеть-
ся в приміщенні Апеляційного суду м. Києва (вул. 
Солом’янська, 2а) 13 квітня 2017 року о 09 годині 15 
хвилин.

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

Суддя В. В. Саліхов

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

Червоноармійський районний суд Житомирської облас-
ті викликає: Лісіцьку Галину Йосипівну, Ященка Івана Юрійови-
ча, Лаговську Людмилу Адамівну, Башинського Леоніда Йоси-
повича, Сичевську Вікторію Станіславівну, Ясінецького Франца 
Івановича, як відповідачів у судове засідання для розгляду ци-
вільних справ №292/288/16-ц, №292/314/16-ц, №292/319/16-ц, 
№292/294/16-ц, №292/306/16-ц, №292/304/16-ц за позовом СТОВ 
«Промінь» до ПП «Лібос» та Лісіцької Галини Йосипівни, Ященка 
Івана Юрійовича, Лаговської Людмили Адамівни, Башинського 
Леоніда Йосиповича, Сичевської Вікторії Станіславівни, Ясінець-
кого Франца Івановича, треті особи, які не заявляють самостій-
них вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів: Малин-
ське районне управління юстиції Житомирської області, відділ 
Держземагентства у Червоноармійському районі Житомирської 
області, Малинська районна державна адміністрація Житомир-
ської області та Відділ Держгеокадастру в Червоноармійському 
районі Житомирської області, Головне управління Держгеокада-
стру в Житомирській області про визнання договору оренди зе-
мельної ділянки недійсним, яке відбудеться 3 квітня 2017 року о 
09 годині 00 хвилин, о 09 годині 30 хвилин, о 10 годині 00 хвилин, 
о 10 годині 30 хвилин, об 11 годині 00 хвилин, об 11 годині 30 
хвилин у приміщенні Червоноармійського райсуду за адресою: 
вул. Шевченка, 116, смт Пулини, Житомирська область.

У разі неявки відповідачів у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки, справи буде розглянуто за їхньої 
відсутності за наявними доказами. З опублікуванням оголошен-
ня, відповідачі вважаються належним чином повідомленими про 
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя О. В. Гуц

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, 
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає три цивільні спра-
ви призначені до розгляду на 04.04.2017 року за позо-
вами ПАТ «Державний ощадний банк України» до Голу-
бєвої Наталії Василівни, Голубєвої Катерини Леонідівни, 
Охріменка Юрія Вячеславовича, Голубєва Леоніда Вікто-
ровича, Лобосок Михайла Олеговича, Мінайлова Дмитра 
Павловича про стягнення заборгованості.

Відповідачі: Голубєва Наталія Василівна, Голубєва Ка-
терина Леонідівна, Голубєв Леонід Вікторович (зареє-
стровані за адресою: 83031, м. Донецьк, вул. Пролетар-
ська, 92/4), Охріменко Юрій Вячеславович (зареєстрова-
ний за адресою: 83031, м. Донецьк, вул. Курська, 6/4), 
викликаються на 4 квітня 2017 року о 13.30 год. до суду, 
каб. № 9, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач Лобосок Михайло Олегович (зареєстрова-
ний за адресою: 85200, м. Дзержинськ, вул. Маяковсько-
го, 11/56), викликається на 4 квітня 2017 року о 13.00 
год. до суду, каб. № 9, для участі у розгляді справи по 
суті.

Відповідач Мінайлов Дмитро Павлович (зареєстрова-
ний за адресою: 83110, м. Донецьк, вул. Прожекторна, 
24/53), викликається на 4 квітня 2017 року об 11.30 год. 
до суду, каб. № 9, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відпові-
дачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше 
справи будуть розглянуті у їхню відсутність.

Суддя М. М. Скиба

Макарівський районний суд Київської області повідомляє, 
що по цивільній справі № 370/2394/15-ц заочним рішенням 
суду від 29.03.2016 року позов «ОТП Факторинг України» до 
Джемілова Решат Аблялімовича, про звернення стягнення 
на предмет іпотеки задоволено.

Звернено стягнення на підставі Договору іпотеки  
№ PML-006/2071/2008 від 11.07.2008 року на нерухоме май-
но земельну ділянку, загальною площею 0,238 га, що зна-
ходиться за адресою: Київська область Макарівський ра-
йон, село Березівка, вул. Лесі Українки, кадастровий номер 
3222782602:02:001:0325, що належить на праві власності 
Джемілову Решату Аблялімовичу, шляхом проведення при-
людних торгів, встановивши початкову ціну на рівні, не ниж-
чому за звичайні ціни на цей вид майна, на підставі оцінки, 
проведеної суб’єктом оціночної діяльності/незалежним екс-
пертом на стадії оцінки майна під час проведення виконав-
чих дій в порядку визначеному ЗУ «Про виконавче прова-
дження», в рахунок погашення заборгованості за кредит-
ним договором № ML-006/2071/2008 від 11.07.2008 року, яка 
станом на 31.08.2015 року складає: залишок заборгованості  
за кредитом у сумі 54767,10 доларів США, що еквівалентно  
1 160 265,17 гривні, за офіційним курсом НБУ на дату про-
ведення розрахунку заборгованості; пеня за прострочен-
ня виконання зобов’язань за період з 31.08.2014 року по 
31.08.2015 року в розмірі 870 112,12 гривні, що разом складає  
2 030 377, 29 гривні на користь ТОВ «ОТП Факторинг Україна».

Стягнуто з Джемілова Решат Аблялімовича, на користь ТОВ 
«ОТП Факторинг Україна» — 420.00 гривень витрат, пов’язаних 
з публікацією у пресі оголошення про виклик відповідача у су-
дове засідання та 3654.00 гривень судового збору.

Суддя Н. Б. Мазка

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Гав-
рилюка Ігоря Івановича як обвинуваченого на 17.00 годи-
ну 11.04.2017 року у справі за обвинуваченням Гаврилю-
ка Ігоря Івановича, 01.05.1967 року народження, у вчинен-
ні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону України № 1183-VII 
від 08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального кодек-
су України») за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 45.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутностю обвинуваченого 
в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Іваніна Ю. В.

Бахмацький районний суд Чернігівської області ви-
кликає в судове засідання Панчук Дмитра Олегови-
ча, який є відповідачем у справі за позовом ТОВ «ОТП 
Факто ринг Україна» до Панчук Дмитра Олеговича про 
стягнення заборгованості за кредитним договором. Су-
дове засідання відбудеться 05 квітня 2017 року о 09 год. 
00 хв. в приміщенні Бахмацького районного суду Черні-
гівської області за адресою: вул. Соборності, 42, м. Бах-
мач, Чернігівської області. Головуючий по справі суддя 
Приліпко В. М.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач 
вважається повідомленим про день, час та місце розгля-
ду справи і у випадку неявки до суду справа може бути 
розглянута за його відсутності.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 31 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +1  -4 +6  +11 Черкаська +1  -4 +6  +11
Житомирська +1  -4 +7  +12 Кіровоградська +1  -4 +6  +11
Чернігівська -3  -8 +4  +9 Полтавська -1  -6 +4  +9
Сумська -3  -8 +4  +9 Дніпропетровська 0  -5 +6  +11
Закарпатська 0  +5 +10  +15 Одеська -1  +4 +7  +12
Рівненська +1  -4 +10  +15 Миколаївська +2  -3 +6  +11
Львівська +1  -4 +10  +15 Херсонська +2  -3 +6  +11
Івано-Франківська +1  -4 +10  +15 Запорізька -1  -6 +6  +11
Волинська +1  -4 +10  +15 Харківська -3  -8 +4  +9
Хмельницька +1  -4 +10  +15 Донецька -1  -6 +6  +11
Чернівецька +1  -4 +10  +15 Луганська -3  -8 +4  +9
Тернопільська +1  -4 +10  +15 Крим +2  -3 +7  +12
Вінницька +1  -4 +7  +12 Київ 0  -2 +8  +10

Укргiдрометцентр
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Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

Павло Ротар за фахом 
учитель історії. Понад 15 

років він віце-президент асо-
ціації «Україна-Франція», 
організовував чимало ви-
ставок. Уперше за роки не-
залежності України доклав-
ся до творення експозиції, 
присвяченої петриківсько-
му розпису. Стверджує, що 
навіть започаткував громад-
ський рух за те, щоб україн-
ське декоративно-орнамен-
тальне малярство Петриків-
ки внесли до переліку нема-
теріальної культурної спад-
щини ЮНЕСКО.

Коли протестами вибух-
нув Майдан, збагнув: історія 
сучасності просить його, істо-
рика, писати її нотатки влас-
ною участю, власним розу-
мінням, усвідомленням, ана-
лізом цих доленосних для йо-
го життя та України віх. Пан 
Павло вийшов на барика-
ди Революції гідності. А далі 
Росія зі своїми найман-
цями-бойовиками за-
палила на українській 
землі страшну поже-
жу війни й окупації. 

Не служивши ніко-
ли в армії, Павло Ро-
тар серпневої дни-
ни 2014 року вирішив 
влитися до лав добро-
вольчого батальйону 
спеціального призна-
чення «Золоті воро-
та». Під час бойових 
дій його душа, про-
те, не зашкарубла. 
Зізнається, стали 
роїтися задуми, як 
ящики з-під набо-
їв, гранат, снарядів, 
гільзи, різну аму-
ніцію, обладнан-
ня, технічні та засо-
би самозахисту за-
стосувати в якійсь 
добрій справі. І як 
людина, серце якої 
прагне прекрасно-
го, фахівець з орга-

нізації виставок, звісно ж, за-
горівся бажанням їх розма-
лювати-розписати, а згодом 
експонувати. 

Повертаючись після пер-
шої ротації, віз із собою, ка-
же, різний фронтовий мот-
лох, щоб надіслати майстрам 
народного декоративно-
вжиткового мистецтва, з яки-
ми попередньо домовився. 
Так і розпочав утілення про-
екту «Військово-польовий 
АРТ».  Першу виставку цьо-
го мистецького проекту зумів 
представити у вересні 2015 
року. Експозиція пересув-
на, мандрівна. Її вже презен-
тував у Києві, Слов’янську, 
Житомирі, Львові, Чернів-
цях, Ужгороді, Івано-Фран-
ківську — загалом у 15 міс-
тах. Тепер до Великодня її 
можна оглянути в Терно-
пільському обласному кра-
єзнавчому музеї. Згодом на 
неї чекатимуть у Кам’янці-
Подільському, Хмель-

ницькому та у ще 18 містах. 
Свою подорож експозиція за-
кінчить аж наприкінці 2018 
року знову-таки в  столиці.  У 
Тернополі Павло Ротар ви-
ставив майже 150 експона-
тів, а це, каже, 60% зібрання. 
До проекту «Військово-по-
льовий АРТ» зумів залучи-
ти понад сто майстрів народ-
ного декоративно-вжитково-
го мистецтва з усіх областей, 
крім Тернопільської та Рів-
ненської. Та, запевняє,  вже 
познайомився з деякими тер-
нопільськими умільцями, за-
просив їх до написання зо-
крема народної картинки на 
кришці ящика з-під боєпри-
пасів, творення з камуфляжу 
ляльки-мотанки. 

Тим часом пан Павло 
ознайомлює з готовими та 
представленими експона-
тами. Про кожного автора, 
його твір розповідає щиро, з 
подробицями. Приємно йо-
му, що вертепне дійство на 

ящику з-під гранатометів 
намалював лауреат Шев-
ченківської премії Кость 
Лавро. Захоплений іконою 
Спасителя з флоромозаї-
ки,  пасхальним сюжетом 
«Не ридай мене, Мати». А 
це унікальна річ, адже тут і 
петриківський розпис, і ко-
сівське різьблення поєднано 
в композиції, що створили 
на одному ящику з-під боє-
припасів. На такому самому 
виробі новатор української 
пірографії (випалювання 
по дереву) Вадим Сандига 
із Золотоноші на Черкащи-
ні підготував портрет дівчи-
ни. Є й аплікаційне панно, 
виготовлене з кісточок риб. 
Гільзи з набоїв зуміли при-
стосувати на підсвічниках з 
опішнянської кераміки.

Знайдете на виставці гі-
тару з частин гранатомета. 
Декоративний розпис при-
крашає фляги, гільзи, ста-
білізатор від пускового при-
строю ПТУР, інші військо-
ві предмети та споряджен-
ня. Квіти є живописні, а є 
виплетені із соломи. Серед 
експонатів — ляльки, інші 
дитячі забавки. Стоїть тут 
гільза, розписана петри-
ківським розписом, її Пав-
лові привезли з гори Кара-
чун. Коли взявся відправля-
ти цю металеву трубку май-
строві, то зауважив, що в 
ній зробили домівку оси.

Автор і куратор проекту 
«Військово-польовий АРТ» 
Павло Ротар нині капрал по-
ліції полку патрульної служ-
би особливого призначення 
«Київ». Твердить: цією ви-
ставкою хоче вкотре засвід-
чити, що сила життя міцні-
ша за силу смерті й що укра-
їнські бійці вміють не лише 
захищати рідну країну, вмі-
ло стріляти, а й творити пре-
красне.

Військово-польовий арт
ВИСТАВКА. У Тернополі демонструють  військові артефакти  
із зони АТО, розписані майстрами народного  
декоративно-вжиткового мистецтва

Підсумки спортивного 
року: подякували  
й журналістам 

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ЗА РІО І НЕ ТІЛЬКИ… Ця подія вже давно стала традицій-
ною у спортивній спільноті. Асоціація спортивних журналістів 
України проводить її сімнадцятий рік поспіль.

Привітали кращих представників галузі та вручили заслуже-
ні відзнаки переможцям міністр молоді та спорту Ігор Жданов, 
президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка, 
проректор НУФВСУ Ольга Борисова, директор Інституту жур-
налістики КНУ ім. Тараса Шевченка Володимир Різун, колиш-
ній гравець київського «Динамо» футболіст Іван Яремчук.

У виступі міністр подякував представникам мас-медіа за їх-
ню активність у висвітленні спортивних подій 2016 року та за-
кликав не залишати поза увагою спортивні досягнення україн-
ців і надалі.

«Цього року до України повертається великий спорт. Попе-
реду нас чекають яскраві події чемпіонату світу із хокею з шай-
бою, чемпіонат Європи зі стрибків у воду та європейська пер-
шість з боксу. Міністерство у тісній співпраці зі спортивними 
федераціями, НОК України, та урядом в цілому, докладе всіх 
зусиль, аби ці події відбулися на достойному рівні. Тож, шанов-
ні журналісти, — висвітлюйте, розповідайте, показуйте наших 
героїв. Ваша допомога є дуже вагомою у популяризації україн-
ського спорту», — наголосив Ігор Жданов у своєму зверненні.

Подякував журналістам за підтримку спортивного руху від 
імені олімпійської родини й Сергій Бубка. Зі свого боку прези-
дент АСЖУ Михайло Волобуєв відзначив підтримку міністер-
ства та НОК.

За рішенням членів Асоціації спортивних журналістів Украї-
ни до Топ-десятки кращих спортсменів України 2016 року уві-
йшли: Жан Беленюк, Богдан Бондаренко, Олег Верняєв, Ва-
силь Іванчук, Сергій Куліш, Василь Ломаченко, Ганна Різатді-
нова, Павло Тимощенко, Ольга Харлан та Юрій Чебан.

Найкращим тренером 2016 року визнано Геннадія Сартин-
ського, заслуженого тренера України, наставника Олімпійсько-
го чемпіона на брусах і срібного призера у багатоборстві в Ріо-
де-Жанейро Олега Верняєва.

Найкращою командою 2016 року названо національну збір-
ну з фехтування (шабля) у складі Олени Вороніної, Аліни Ко-
мащук, Олени Кравацької та Ольги Харлан, які стали срібними 
призерами Олімпійських ігор в Бразилії.

Павло Ротар налаштовує гітару з частин гранатомета

Майстер з фігурного випилювання 
Валерій Сухар (Хмельниччина) 
використав для художньої композиції 
ящик з-під набоїв

На ящику з-під набоїв майстриня Уляна 
Томасевич написала ікону «Не ридай мене, 
Мати». Рушники знайдено в покинутій хаті  
у Попаснянському районі на Луганщині


	30_p1
	30_p2
	30_p3
	30_P4
	30_p5
	30_p6
	30_p7
	30_p8-9
	30_P10
	30_P11
	30_P12
	30_P13
	30_P14
	30_P15
	30_p16

