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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 31 березня 2017 року
USD 2697.6058   EUR 2896.4193      RUB 4.7849     /    AU 336877.01      AG 4882.67      PT 257081.83     PD 212571.34

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

СУБОТА, 1 КВІТНЯ 2017 РОКУ №62 (5931)
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ДОКУМЕНТИ

Наказ Міністерства з питань тимчасово окупованих
територій та внутрішньо  переміщених осіб України «Про
затвердження Переліку та обсягів товарів, дозволених 
для переміщення до/з гуманітарно-логістичних центрів 
та через лінію зіткнення»

ЦИФРА ДНЯ

Ан-132Д: 
перший полетів

ДЕМОНСТРАТИВНО І ГОРДО.  Він піднявся  в небо і пролетів
навколостоличним небом  з одного летовища на інше. Учора  від-
бувся перший політ літака-демонстратора Ан-132Д, виготовлено-
го на ДП «Антонов», за маршрутом аеродром «Святошин» 
(м. Київ) — аеродром «Київ-Антонов» (смт Гостомель). За про-
грамою підготовки до першого польоту  напередодні Ан-132Д  ви-
конав серію швидкісних пробіжок по злітній смузі аеродрому
«Святошин». 

У лінійці «Антонова» це перший літак без російських комплек-
туючих. Окрім України, участь у його створенні брали Канада,
США, Велика Британія, Німеччина, Франція та Саудівська Аравія.

За словами Президента України Петра Порошенка, потреба в
таких літаках до 2035 року становить близько 290 одиниць.

Відомо, що новий літак Ан-132 відрізняється від попередника
Ан-32 новими технічними, економічними та льотно-технічними ха-
рактеристиками: вантажопідйомність збільшено на 23%, дальність
польоту в 1,72 раза вища у перевезенні 6 т вантажу, вища палив-
на економічність.

У лютому 2016 року ДП «Антонов» домовилося про  виробниц-
тво літаків Ан-132 у Саудівській Аравії.

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Хочу подивитися 

на структуру платежу.
Якщо ми знайдемо

істотну різницю, ми
звертатимемося у

комісію та вимагатимемо
переглянути рішення». 

Прем’єр-міністр про рішення НКРЕКП щодо введення 
в дію абонентської плати за газ
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НОРМОТВОРЧІСТЬ

Які новації з’являться 
в Кримінально-
процесуальному кодексі
після підписання змін
до нього

Як ся маєш, пільговику?

ВАРТО ЗНАТИ. З липня 2017 року деякі категорії соціально
малозахищених українців почнуть отримувати допомогу
готівкою
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .

для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2017 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

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

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

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

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

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА 2017 РІК

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

68%
українців підтримують заборону

розміщення цигарок у вітринах магазинів
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документи

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

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового  

розслідування
Підозрюваній Бубновій Тетяні Олександрівні, 16 

травня 1972 року народження, яка проживає за адре-
сою: Донецька область, м.Краматорськ, вул. Ювілей-
на, буд. № 34, кв.77, на підставі ст.ст.297-5, 133, 135 
КПК України, Вам необхідно з’явитися  «06», «07» та 
«08» квітня 2017 року, у період часу з 09 год. 00 хв. 
до 18 год. 00 хв. до каб. №3 3-го відділення (з дисло-
кацією в м. Краматорськ) слідчого відділу Управлін-
ня СБ України в Донецькій області, до слідчого Со-
ловйова В.В., за адресою: Донецька область, м. Кра-
маторськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 56-А, для  
проведення слідчих дій за Вашою участю в рамках 
спеціального досудового розслідування у криміналь-
ному провадженні № 42014050390000074 за ознака-
ми злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального  
досудового розслідування

Підозрюваний Карло Ілля Іванович, 13.10.1966 р.н., 
уродженець м. Херсон, тимчасово непрацюючий, одру-
жений, з середньою освітою, раніше судимий, зареє-
стрований за адресою: м. Херсон, вул. Ілліча, б. 82, кв. 
34, документований паспортом громадянина України 
серії МР № 109851 (виданий 23 вересня 2004 року Ком-
сомольським РВ УМВС України в Херсонській області), 
відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України вам 
необхідно з’явитися 05 квітня 2017 року о 10 год. 00 
хв. в каб. № 24 до слідчого відділу УСБУ в Херсонській 
області до старшого слідчого в ОВС Суптелі А.В. р.т. 
(0552458378). за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська 
(Кірова), 1, для проведення слідчих (розшукових) дій у 
кримінальному провадженні № 22014230000000021 від 
23.07.2014 за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить роз-
гляд цивільної справи за позовом Публічне акціонер-
не товариство комерційний банк «Приват Банк» до 
Кудояр Олени Володимирівни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Відповідачка у справі Кудояр Олена Володимирів-
на, проживає за адресою: 84506, Донецька область, 
м. Артемівськ, вул. Пушкіна, буд. 40, кв. 27 виклика-
ється в судове засідання призначене на 10 год. 00 хв. 
04.04.2017 р., до суду, каб. № 213, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечен-
ня на позов та відповідні докази. У випадку немож-
ливості прибуття, відповідачка повинна повідомити 
суд про причини неявки. За інших обставин розгляд 
справи відбудеться у її відсутності.

Суддя Чопик О.П.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ
при здійсненні спеціального досудового  

розслідування
Підозрювану Денисову Вікторію Валеріївну, 

13.05.1986 року народження, РНОКПП 3154414564,  
зареєстровану за адресою: Дніпропетровська об-
ласть, м. Кривий Ріг, мк-н. Ювілейний, буд. 5, кв. 20, 
на підставі ст.ст.297-5, 133, 135 КПК України, Вам не-
обхідно з’явитися  5 квітня 2017 року до каб. 303 СВ 
УСБУ в Донецькій області, до слідчого Тітова В.В., за 
адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. А. 
Нільсена, буд. 33, для вручення повідомлення про 
підозру, ознайомлення з матеріалами кримінально-
го провадження, отримання обвинувального акта та 
реєстру матеріалів при здійсненні спеціального досу-
дового розслідування у кримінальному проваджен-
ні №22016050000000170 за ч.1 ст.258-3 КК Украї-
ни. У разі неприбуття на виклик або ухилення від яв-
ки на виклик настають наслідки, передбачені ст.139 
КПК України. 

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

ТОВ «еЛеКТРОННІ ТОРГИ УКРАЇНИ»
Номер лота: №№ Q82526b3101-Q82526b3185
Короткий опис активів (майна) в лоті: Основні засоби.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів  
(аукціону) / електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 20 квітня 2017 р.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/10879

ЦеНТРАЛЬНА УНІВеРСАЛЬНА БІРЖА
Номер лота: № Q82726b3462-Q82826b3464, Q82826b3465
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)/елек-
тронного аукціону: 20 квітня 2017 р.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/10878

Номер лота: № Q82826b3466-Q82826b3468
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право 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: 20 квітня 2017 р.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону:

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

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

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. 
Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд цивільної справи за по-
зовом Публічне акціонерне товариство комерційний банк «При-
ват Банк» до Овчар Катерини Анатоліївни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

Відповідачка у справі Овчар Катерина Анатоліївна, проживає 
за адресою: 84501, Донецька область, м. Бахмут, вул. Н. Маріу-
польська, 3 викликається в судове засідання, призначене на 13 
год. 00 хв. 03.04.2017 р. до суду, каб. № 213, для участі у розгляді 
справи по суті. Відповідачці пропонується надати свої заперечен-
ня на позов та відповідні докази. У випадку неможливості при-
буття, відповідачка повинна повідомити суд про причини неяв-
ки. За інших обставин розгляд справи відбудеться у її відсутності.

Суддя Чопик О.П.

Деснянський районний суд м. Чернігова викликає 
у судове засідання, яке відбудеться 06 квітня 2017 
року о 09.00 годині в приміщенні Деснянського ра-
йонного суду м. Чернігова за адресою: 14038, м. Чер-
нігів, пр-т Перемоги, 141, Атрощенко Діну Олексан-
дрівну (останнє відоме місце реєстрації: Чернігівська 
обл., м. Чернігів, вул. Таранущенко, буд. 28) як відпо-
відачку по цивільній справі № 750/2201/17 за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Атрощенко Діни Олек-
сандрівни про стягнення заборгованості.

Суддя Рахманкулова І.П.

Козелецький районний суд Чернігівської області 
викликає у судове засідання, яке відбудеться 06 квіт-
ня 2017 року о 10.10 годині в приміщенні Козелець-
кого районного суду Чернігівської області за адре-
сою: 17000, смт Козелець, вул. Свято-Преображен-
ська (стара назва вул. Леніна) 7, Гришутін Артур Сер-
гійович (останнє відоме місце реєстрації: Чернігів-
ська обл., Козелецький р-н, с. Омельянів, вул. Бр. 
Гуляницьких, буд. 22в) як відповідача по цивільній 
справі № 734/3815/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Гришутін Артур Сергійович про стягнення 
заборгованості.

Суддя Бузунко О. А.

Кремінський районний суд викликає Роздорського Юрія 
Петровича, який зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Кремінна, вул. Мілова буд. 21, як відповідача в су-
дове засідання з цивільної справи № 414/415/17 проваджен-
ня № 2/414/157/2016 за позовом Публічного акціонерного 
товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Роздорсько-
го Юрія Петровича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яке відбудеться 04 квітня 2017 року об 11 
годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, м. Кремінна, пл. Красна, буд. 5.

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

Суддя Ковальов В.М.

Розгляд справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» 
до Ковтун Володимира Миколайовича 15.03.1964 
р.н. (83498, Донецька обл., м. Докучаєвськ, вул. Ле-
ніна, буд. 110, кв. 80) про стягнення заборгованості 
за кредитним договором призначено на 14 годину 00 
хвилин 13.04.2017 року у приміщенні Пологівсько-
го районного суду м. Пологи за адресою: Запорізь-
ка обл., м. Пологи, вул. Єдності (М. Горького) б. 28,  
суддя Каретник Ю. М. У разі неявки у судове засідан-
ня відповідача справа буде розглянута за його від-
сутності за наявними у справі доказами з постанов-
ленням заочного рішення.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Врона А.О.) викликає в судове за-
сідання відповідачку Стратійчук Аллу Віталіївну в справі 
за позовом Публічного акціонерного товариства «Дель-
та Банк» про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Останнє місце проживання відповідачки: пр. Ілліча, 
буд. 64, кв. 3, м. Донецьк, Дніпропетровська область.

Судове засідання призначене на 12 квітня 2017 р. о 
09.10 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 
135, каб. 309.

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

Подільський районний суд м. Києва повідомляє Світ-
личенка Семена Прокоповича про те, що судове засідан-
ня у справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Світличенко 
С.П. про стягнення заборгованості відбудеться у приміщен-
ні Подільського районного суду м. Києва (м. Київ, вул. Хо-
рива, 21, зал. с.з. № 6) під головуванням судді Васильчен-
ка О.В. 12 квітня 2017 року о 12 год. 00 хв.

Ваша явка або явка вашого представника обов’язкова. 
Представник повинен мати при собі довіреність та доку-
мент, що посвідчує його особу.

У разі неявки у судове засідання без поважних причин 
справа буде розглянута за вашої відсутності на підставі на-
явних у справі доказів.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова ви-
кликає Ломакіну Марину Хачіківну, як відповідача по 
цивільній справі за позовом Баришколець Олексан-
дра Івановича до Ломакіної Марини Хачіківни про 
зняття арешту та визнання права власності, призна-
чене на 14 квітня 2017 року о 12.00 годині. Головую-
чий суддя Черняк В.Г. Судове засідання відбудеться 
в приміщенні суду за адресою: м. Харків, пр. Архітек-
тора Альошина, 7, каб. 16.

У разі неявки на судове засідання справу буде роз-
глянуто без участі відповідача.

Голова суду В.Г. Черняк

МІНІСТеРСТВО З ПИТАНЬ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТеРИТОРІЙ  
ТА ВНУТРІшНЬО ПеРеМІЩеНИХ ОСІБ УКРАЇНИ

Н А К А З
24.03.2017       Київ   № 39

Про затвердження Переліку  
та обсягів товарів,  
дозволених для переміщення  
до/з гуманітарно-логістичних  
центрів та через лінію зіткнення

Відповідно до пунктів 9, 31 Порядку переміщення товарів до району або 
з району проведення антитерористичної операції, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року № 99, підпункту 
19 пункту 4 Положення про Міністерство з питань тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо переміщених осіб України, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 08 червня 2016 року № 376,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Перелік товарів, дозволених для переміщення до/з гума-

нітарно-логістичних центрів та через лінію зіткнення (далі – Перелік), що 
додається.

2. Суб’єкти господарювання переміщують товари згідно з Переліком з 
контрольованої території до гуманітарно-логістичних центрів в обсягах, 
заявлених (у вигляді орієнтовного плану реалізації товарів) при здійснен-
ні контрольних заходів, а з гуманітарно-логістичних центрів на контрольо-
вану територію в обсягах, що складають різницю між завезеними та реа-
лізованими ними товарами.

3. Установити, що фізичні особи переміщують до/з гуманітарно-логіс-
тичних центрів та через лінію зіткнення в обох напрямках товари згідно з 
Переліком у ручній поклажі та/або супроводжуваному багажі автомобіль-
ним транспортом.

4. Установити такі обсяги товарів (крім особистих речей та підакцизних 
товарів), що переміщуються фізичними особами:

через лінію зіткнення з неконтрольованої території на контрольовану 
територію та у зворотному напрямку – товари, сумарна фактурна вартість 
яких не перевищує еквівалент 10000 гривень та сумарна вага яких не пе-
ревищує 75 кг на одну особу;

з контрольованої території до гуманітарно-логістичних центрів – това-
ри, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 гри-
вень та сумарна вага яких не перевищує 75 кг на одну особу;

з гуманітарно-логістичних центрів на неконтрольовану територію – то-
вари, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 гри-
вень та сумарна вага яких не перевищує 75 кг на одну особу.

Фізичні особи, що прямують через лінію зіткнення з неконтрольованої 
території до гуманітарно-логістичних центрів, мають право переміщувати 
особисті речі відповідно до Переліку.

Особисті речі та підакцизні товари переміщуються в обсягах, визначе-
них в Переліку.

5. Установити, що підакцизні товари мають право переміщувати грома-
дяни, яким виповнилося 18 років.

6. Відділу правового забезпечення Міністерства з питань тимчасово 
окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (Павлов-
ський А. Б.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку 
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секре-

таря Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 
переміщених осіб України Злакомана С. Л.

Міністр В. О. ЧЕРНИШ
ЗАТВЕРДжЕНО 

Наказ Міністерства з питань тимчасово 
окупованих територій та внутрішньо  

переміщених осіб України 
24 березня 2017 року № 39

Перелік товарів, дозволених для переміщення до/з гуманітарно-логіс-
тичних центрів та через лінію зіткнення

Харчові продукти:
борошно пшеничне, житнє;
хлібобулочні вироби;
макаронні вироби;
крупи;
яловичина;
свинина;
сало;
м’ясо птиці;
риба та морепродукти;
ковбасні вироби;
напівфабрикати;
молоко;
сметана;
сири м’які, тверді;
масло;
яйця курячі;
цукор;
олія соняшникова;
сіль;
прянощі;
овочі;
фрукти;
кондитерські вироби;
діабетичні товари харчового призначення.
Непродовольчі товари:
побутова хімія;
письмове та канцелярське приладдя;
друкована продукція (періодичні видання, книги тощо)
товари особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби;
одяг, білизна, взуття (та інша галантерея);
дрібна побутова техніка;
лікарські засоби у визначенні Закону України «Про лікарські засоби» – 

не більше п’яти упаковок або п’яти одиниць кожного найменування;

вироби медичного призначення для забезпечення життєдіяльності лю-
дини та контролю за її станом.

Підакцизні товари:
200 сигарет, або 250 грамів тютюну, або ці вироби в наборі загальною 

вагою, що не перевищує 250 грамів;
5 літрів пива, 2 літри вина, 1 літр міцних (із вмістом спирту більш як  

22 %) алкогольних напоїв.
Перелік товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей грома-

дян:
товари особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби у кількості, 

що забезпечує потреби однієї особи на період поїздки;
одяг, білизна, взуття, що призначені виключно для власного користу-

вання і мають ознаки таких, що були у користуванні;
особисті прикраси, у тому числі з дорогоцінних металів та каміння, що 

мають ознаки таких, що були в користуванні (на особі в обґрунтованій 
кількості);

платіжні картки – не більше 3 одиниць; 
один фотоапарат, одна кіно-, відеокамера разом з обґрунтованою кіль-

кістю додаткового приладдя;
переносні музичні інструменти – не більше двох штук;
один переносний звуковідтворювальний пристрій (у тому числі магніто-

фон, диктофон, програвач компакт-дисків тощо) з обґрунтованою кількіс-
тю плівок, платівок, дисків;

один переносний радіоприймач;
стільникові (мобільні) телефони – не більше двох штук;
один телевізор;
переносний персональний комп’ютер – не більше одної одиниці і пери-

ферійне обладнання та приладдя до нього; флеш-карти – не більше трьох 
штук;

калькулятори, електронні книжки – не більше двох штук;
звичайні та/або прогулянкові дитячі коляски у кількості, що відповідає 

кількості дітей, які перетинають лінію зіткнення разом із громадянином, а 
у разі відсутності дітей – не більше однієї одиниці;

одна інвалідна коляска на кожну особу з інвалідністю, а у разі відсут-
ності особи з інвалідністю – не більше однієї одиниці;

індивідуальні вироби медичного призначення для забезпечення життє-
діяльності людини та контролю за її станом з ознаками таких, що були в 
користуванні;

лікарські засоби у кількості, що не перевищує двох упаковок кожного 
найменування на одну особу (крім лікарських засобів, що містять нарко-
тичні чи психотропні речовини);

один годинник;
0,5 літра туалетної води та/або 100 грамів парфумів;
спортивне спорядження - велосипед, вудка рибальська, комплект лиж, 

комплект тенісних ракеток, інше аналогічне спорядження, призначене для 
використання однією особою;

власні речі з ознаками користування (меблі, посуд, кухонне приладдя, 
постіль та постільна білизна, книги, зошити, канцелярське приладдя, ки-
лими, картини, освітлювальні прилади, інструменти, дитячі іграшки) в ра-
зі переїзду особи на проживання з неконтрольованої території на контро-
льовану територію.

Начальник Управління з питань внутрішньо переміщених  
осіб та гуманітарного співробітництва Т.П. Ковальова

Зареєстровано  
в Міністерстві юстиції України  

28 березня 2017 р.  
за № 417/30285

Зареєстровано  
в Міністерстві юстиції України  

28 березня 2017 р.  
за № 417/30285

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

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області викликають як відповідача Шепелева 
Віталія Івановича для участі в цивільній справі за по-
зовом ПАТ «Альфа-Банк» про стягнення заборгова-
ності, яке відбудеться 6 квітня 2017 року о 15.00 го-
дині в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

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

Суддя В.А. Карягіна

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської 
області викликають як відповідача Територіальну гро-
маду Свердловської міської ради для участі в цивіль-
ній справі за позовом Федорова Олександра Михайло-
вича до Територіальної громади Свердловської міської 
ради про визнання права власності на спадкове майно. 
В зв’язку з вашою неявкою судове слухання перенесе-
но на 6 квітня 2017 року о 14.30 годині в приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. 
Луганська, 30. З дня опублікування оголошення про ви-
клик сторін, вони вважаються повідомленими про час та 
місце слухання справи. У разі неявки суд розглядатиме 
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В.А. Карягіна

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області викликають як відповідача Бєлодєдо-
ва Миколу Вікторовича для участі в цивільній справі 
за позовом ПАТ «Альфа-Банк» про стягнення забор-
гованості, яке відбудеться 6 квітня 2017 року о 15.20 
годині в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

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

Суддя В.А. Карягіна

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської 
області викликають як відповідача Пустовєтова Олек-
сія Олександровича для участі в цивільній справі за 
позовом ПАТ «Альфа-Банк» про стягнення заборгова-
ності, яке відбудеться 6 квітня 2017 року о 15.40 годи-
ні в приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

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

Суддя В.А. Карягіна
Біловодський районний суд Луганської області ви-

кликає відповідача по справі №408/778/17 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства КБ «Приват-
Банк» до Міщенко Олени Вікторівни (м. Червонопар-
тизанськ, вул. Ворошилова, буд. 15, кв. 36) про стяг-
нення заборгованості.

Розгляд справи в судовому засіданні призначено на 
6 квітня 2017 року о 13 годині 00 хвилин у приміщенні 
суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Комсомольська, 30.

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

Суддя Ю.Ю. Цимбал

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача по справі №408/694/17 за позовом 
Публічного акціонерного товариства КБ «Правекс-
Банк» до Калашнікова Андрія Володимировича та Ка-
лашнікової Світлани Леонідівни (м. Свердловськ, с. 
Шахтарське, вул. Польова, буд. 1 Луганської області) 
про стягнення заборгованості.

Розгляд справи в судовому засіданні призначено на 
6 квітня 2017 року о 16 годині 30 хвилин у приміщенні 
суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30.

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

Суддя Ю.Ю. Цимбал

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача по справі №408/611/17 за позовом 
Публічного акціонерного товариства КБ «Правекс-
Банк» до Свідро Віталія Вікторовича (селище Комсо-
мольське, Свердловський р-н Луганської області) про 
стягнення заборгованості.

Розгляд справи в судовому засіданні призначено на 
6 квітня 2017 року о 15 годині 30 хвилин у приміщенні 
суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Комсомольська, 30.

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

Суддя Ю.Ю. Цимбал

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача по справі №408/490/17 за позовом 
Публічного акціонерного товариства КБ «Правекс-
Банк» до Фаляхієва Валерія Ренатовича (м. Червоно-
партазанськ, вул. Ворошилова, буд. 5, кв. 29 Луган-
ської області) про стягнення заборгованості.

Розгляд справи в судовому засіданні призначено на 
6 квітня 2017 року о 15 годині 00 хвилин у приміщенні 
суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Комсомольська, 30.

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

Суддя Ю.Ю. Цимбал
Біловодський районний суд Луганської області ви-

кликає відповідача по справі №408/552/17 за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» 
до Муковоза Євгена Олександровича (вул. Шкільна, 
12/3, селище Пролетарське, Ровенківський р-н Луган-
ської області) про стягнення заборгованості.

Розгляд справи в судовому засіданні призначено на 
6 квітня 2017 року о 13 годині 30 хвилин у приміщенні 
суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Комсомольська, 30.

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

Суддя Ю.Ю. Цимбал

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача по справі №408/693/17 за позовом 
Публічного акціонерного товариства КБ «Правекс-
Банк» до Макарчука Віктора Васильовича та Макарчук 
Олени Олександрівни (м. Свердловськ Луганської об-
ласті) про стягнення заборгованості.

Розгляд справи в судовому засіданні призначено на 
6 квітня 2017 року о 14 годині 30 хвилин у приміщенні 
суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30.

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

Суддя Ю.Ю. Цимбал

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача по справі №408/539/17 за позовом 
Публічного акціонерного товариства КБ «Правекс-
Банк» до Аладіна Сергія Валерійовича (селище Шах-
тарське, Свердловський р-н Луганської області) про 
стягнення заборгованості.

Розгляд справи в судовому засіданні призначено на 
6 квітня 2017 року о 16 годині 00 хвилин у приміщенні 
суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Комсомольська, 30.

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

Суддя Ю.Ю. Цимбал

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Маханькова Михайла Миколайовича, ві-
доме місце реєстрації: Україна, Луганська область, м. Каді-
ївка (Стаханов), пр-т Леніна, 67, у судове засідання з роз-
гляду адміністративної справи № 428/1673/17 за позовом 
Управління соціального захисту населення Горішньоплав-
нівської міської ради до Маханькова Михайла Миколайови-
ча про стягнення суми виплаченої тимчасової державної до-
помоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, 
яке відбудеться 06.04.2017 року о 09 годині 00 хвилин у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане 
судове засідання суд розглядатиме справу без вашої участі 
на підставі ст.ст. 122, 122-1 КАС України.

Суддя Т.С. Журавель
Попаснянський районний суд Луганської області викли-

кає відповідача Куванникова Євгена Сергійовича, який за-
реєстрований та мешкає за адресою: Донецька область, м. 
Харцизьк, с. Гірне, вул. Коцюбинського, 38, у судове засі-
дання по цивільній справі №423/615/17 за позовом Куван-
никової Аліни Іванівни до Куванникова Євгена Сергійовича 
про надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон непо-
внолітньої дитини без дозволу батька, що відбудеться 7 квіт-
ня 2017 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Попаснянського 
районного суду за адресою: Луганська область, м. Попасна, 
вул. Суворова, 6, каб. №4 (2 поверх).

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

Суддя В.А. Закопайло

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання заінтересовану особу по справі 
№ 409/670/17-ц за заявою Пономарьова Юрія Євгеновича та 
Пономарьової Наталії Андріївни про встановлення факту во-
лодіння на праві спільної часткової власності.

Судове засідання відбудеться 10.04.2017 року о 08.30 год. 
у залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокураки-
не, пл. Шевченка, 2.

Викликається до суду представник Луганської міської ра-
ди, юридична адреса: м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 14.

У випадку неявки заінтересованої особи справу буде роз-
глянуто за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Третяк О.Г.

Попаснянський районний суд Луганської області викли-
кає відповідачку Тамарлі Олександру Павлівну, 1976 р.н., 
яка мешкає за адресою: вул. Садова, 24, с. Миколаївка По-
паснянського району Луганської області, у судове засідання 
по цивільній справі № 423/3816/16-ц за позовом Стрельцо-
ва В.І. до Тамарлі О.П. про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житловим приміщенням, що відбу-
деться 6 квітня 2017 року о 08 год. 30 хв. у приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворо-
ва, 6, каб. № 7.

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

Суддя А.В. Архипенко

Сватівський районний суд Луганської області викликає 

Наточій Віктора Петровича, Будасова Олександра Васильо-

вича, як відповідачів у цивільній справі № 426/602/17 за по-

зовом Кредитної спілки «Імперіал ЛТД» до Наточій Віктора 

Петровича, Будасова Олександра Васильовича про стягнен-

ня боргу в судове засідання, яке відбудеться 6 квітня 2017 

року о 10.00 год. у приміщенні суду за адресою: Луганська 

обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд проведе 

розгляд справи без участі відповідачів.

Суддя С.М. Скрипник
Краснолиманським міським судом Донецької об-

ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається цивільна справа за позовом Публічного 
акціонерного товариства Комерційний банк «Приват-
Банк» до Індиченко Яна Валерійовича про стягнення 
заборгованості.

Відповідач Індиченко Ян Валерійович викликаєть-
ся до каб. № 16 суду на 05 квітня 2017 року на 08 го-
дину 30 хвилин для участі у розпаді справи по суті.

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

Суддя Шаньшина M.B.

Краснолиманським міським судом Донецької облас-
ті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається 
цивільна справа № 236/627/17 за позовом Публічного акці-
онерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до 
Кизима Юрія Леонідовича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором в розмірі 14772,91 гривень.

Відповідач Кизим Юрій Леонідович викликається до каб. 
№ 20 суду на 05 квітня 2017 року на 08 годину 30 хвилин 
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Біланова Н.В.

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розгля-
дається цивільна справа за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» 
до Юріної Наталії Миколаївни про стягнення заборго-
ваності.

Відповідачка Юріна Наталія Миколаївна виклика-
ється до каб. № 16 суду на 05 квітня 2017 року на 08 
годину 15 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У разі неявки відповіда-
чки, справа буде розглянута у її відсутності за наяв-
ними доказами.

Суддя Шаньшина М.В.

Краснолиманським міським судом Донецької облас-
ті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається 
цивільна справа № 236/599/17 за позовом Публічного акці-
онерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до 
Татрацької Ганни Іванівни про стягнення заборгованості за 
кредитним договором в розмірі 26970,96 гривень.

Відповідачка Татрацька Ганна Іванівна викликається до 
каб. № 20 суду на 04 квітня 2017 року на 08 годину 30 хви-
лин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У разі неявки відповідачки, справа бу-
де розглянута у її відсутності за наявними доказами.

Суддя Біланова Н.В.
Арцизький районний суд Одеської об-

ласті викликає Баурду Надію Миколаївну, 
(14.03.1952 р.н., зареєстровану за адресою: 
вул. Привокзальна, буд. 3, м. Арциз Одеської 
області), як відповідачку по цивільній справі  
№ 492/57/17 за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТ-
БАНК» до Баурда Надії Миколаївни про стяг-
нення заборгованості за кредитним догово-
ром. Розгляд справи призначено на 07.04.2017 
року о 08-00 год. та на 15.05.2017 року о 08-
00 год. у залі № 2 Арцизького районного су-
ду Одеської області за адресою: вул. Собор-
на, буд. №29, м. Арциз, Одеської області суд-
дя Крутова О.М., тел./факс: (0-1845) 3-62-30, 
3-14-38. У разі неявки відповідачки у судове 
засідання або неповідомлення про причину її 
неявки справа буде розглянута у її відсутність 
за наявними у справі матеріалами.

Арцизький районний суд Одеської області ви-
кликає Лубчука Дениса Валентиновича, (13.08.1983 
р.н., зареєстрованого за адресою: вул. Інтернаціо-
нальна, буд. 6, кв. 17, м. Арциз, Одеської області), 
як відповідача по цивільній справі № 492/69/17 за 
позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Лубчука Дени-
са Валентиновича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором. Розгляд справи призначено 
на 07.04.2017 року о 08.30 год. та на 15.05.2017 ро-
ку о 08.30 год. у залі № 2 Арцизького районного су-
ду Одеської області за адресою: вул. Соборна, буд. 
№ 29, м. Арциз, Одеської області, суддя Крутова 
О.М., тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідача у судове засідання, або 
неповідомлення про причину його неявки, справа 
буде розглянута у його відсутність за наявними у 
справі матеріалами.

Суддя О.М. Крутова

Нетішинський міський суд Хмельниць-
кої області (адреса: м. Нетішин, просп. 
Незалежності, 12) викликає в судове засі-
дання, що відбудеться 06 квітня 2017 ро-
ку о 08:45 год. Кравченко Тетяну Мико-
лаївну, останнє відоме місце проживан-
ня: м. Нетішин, вул. Миру, буд. 3, кв. 72, 
Хмельницької області, як відповідачку у 
справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «При-
ватБанк» до Кравченко Тетяни Миколаїв-
ни про стягнення заборгованості (голову-
юча у справі суддя Сопронюк О.В.).

У випадку неявки відповідачки, спра-
ва буде розглянута на підставі наявних у 
ній доказів.

Суддя Сопронюк О.В.

Краснолиманським міським судом До-
нецької області (84406, м. Лиман, вул. Не-
залежності, 13) розглядається цивільна 
справа за позовом Публічного акціонер-
ного товариства Комерційний банк «При-
ватБанк» до Калиновського Андрія Анато-
лійовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Калиновський Андрій Ана-
толійович викликається до каб. № 16 су-
ду на 06 квітня 2017 року на 08 годину 
40 хвилин для участі у розгляді справи 
по суті.

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У ра-
зі неявки відповідача, справа буде розгля-
нута у його відсутності за наявними дока-
зами.

Суддя Шаньшина M.B.

Краснолиманським міським судом Доне-
цької області (84406, м. Лиман, вул. Неза-
лежності, 13) розглядається цивільна справа  
№ 236/595/17 за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційного банку «Приват-
Банк» до Стрельцова Олега Миколайовича про 
стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором в розмірі 19229,32 гривень.

Відповідач Стрельцов Олег Миколайович 
викликається до каб. № 20 суду на 04 квітня 
2017 року на 09 годину 00 хвилин для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У разі неявки 
відповідача, справа буде розглянута у його від-
сутності за наявними доказами.

Суддя Біланова Н.В.
Білокуракинський районний суд Луганської області викликає Лукашова Станіс-

лава Миколайовича, останнє місце реєстрації: Луганська область, смт Білокура-
кине, вул. Підгірна, б. 168; Орлова Валентина Олександровича, останнє місце ре-
єстрації: Луганська область, Білокуракинський район, с. Паньківка, вул. Зарічна,  
б. 27 для розгляду кримінального провадження № 1-кп/409/17/17 стосовно Лука-
шова Станіслава Миколайовича за ознаками кримінального правопорушення, пе-
редбаченого, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України та Орлова Валенти-
на Олександровича за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого,  
ч. 2 ст. 110, що відбудеться 07.04.2017 року об 11.00 год. в приміщенні суду за 
адресою: 92200, Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2, тел. 2-27-
92.

Із опублікуванням цього оголошення обвинувачені вважаються належним чи-
ном повідомленими про час, день та місце проведення судового засідання. У ви-
падку неявки обвинувачених справу буде розглянуто за їх відсутності, на підставі 
ст. 297-1, 323 КПК України.

Суддя В.С. Полєно

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає Будаг’янца 
Юрія Георгійовича, останнє відоме місце проживання: вул. К. Маркса, 4, смт 
Ювілейне, Луганської області, для розгляду кримінального провадження  
№ 1-кп/409/20/17 відносно Будаг’янца Юрія Георгійовича за ознаками кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, що від-
будеться 07.04.2017 року о 09.00 год. в приміщенні суду за адресою: 92200, 
Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2 тел. 2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення обвинувачений вважається належ-
ним чином повідомлений про час, день та місце проведення судового за-
сідання. У випадку неявки обвинуваченого, справу буде розглянуто за його 
відсутності, на підставі ст.297-1, 323 КПК України.

Суддя Максименко О.Ю.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді Река А.С. 

знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/1375/16-к стосовно 
Улезька Володимира Івановича, 01.01.1959 року народження, обвинуваченого у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Улезь-
ко В.І. зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Ленін-
градська, буд. 50.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний суд Лу-
ганської області викликає Улезька Володимира Івановича у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 06 квітня 2017 року о 10.30 год. в залі Сватівського ра-
йонного суду Луганської області, що розташований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, 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 в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді Осіпенко 

Л.М. знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/350/16-к стосовно 
Столяренко В’ячеслава Іоновича, 30.04.1986 року народження, обвинуваченого у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України. 
Обвинувачений Столяренко В.І. зареєстрований за адресою: Донецька область, м. 
Дзержинськ, вул. Маяковського, 8/48.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний суд Лу-
ганської області викликає Столяренко В’ячеслава Іоновича у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 05 квітня 2017 року о 15.00 год. в залі Сватівського ра-
йонного суду Луганської області, що розташований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Осіпенко 
Л.М., суддів Юрченко С.О., Попової О.М.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді Осіпенко 

Л.М. знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/4977/16-к стосов-
но Головачука Олександра Миколайовича, 27.10.1966 року народження, обвину-
ваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинува-
чений Головачук Олександр Миколайович зареєстрований за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, кв. Залізничників, буд. 2, кв. 2.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний суд Лу-
ганської області викликає Головачука Олександра Миколайовича у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 06 квітня 2017 року о 10.30 год. в залі Сватівсько-
го районного суду Луганської області, що розташований за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Осіпенко 
Л.М., суддів Юрченко С.О., Река А.С.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді Осіпенко 

Л.М. знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/346/16-к стосовно 
Козьякова Сергія Юрійовича, 23.09.1982 року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України. 
Обвинувачений Козьяков С.Ю. зареєстрований за адресою: Луганська область, м. 
Луганськ, площа Героїв ВВВ, 3а.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний суд Лу-
ганської області викликає Козьякова Сергія Юрійовича у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 07 квітня 2017 року о 10.30 год. в залі Сватівського район-
ного суду Луганської області, що розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Осіпенко 
Л.М., суддів Юрченко С.О., Река А.С.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

В провадженні Вижницького районного суду Чернівецької області знаходиться цивільна справа 
№713/191/17, провадження №2/713/188/17 за позовом Публічного акціонерного товариства «АКТАБАНК» 
до Кричуна Григорія Дмитровича про стягнення заборгованості.

Розгляд зазначеної справи призначений на 5 квітня 2017 року о 09.00 год. у приміщенні Вижницького 
районного суду: м. Вижниця, вул. Українська, 13, Чернівецька область, суддя Кибич І. А.

Суд викликає Кричуна Григорія Дмитровича, 27 грудня 1980 року народження, останнє відоме заре-
єстроване місце проживання: м. Вижниця, вул. Українська, 65/42 Чернівецької області, як відповідача по 
справі.

Явка до суду обов’язкова, в разі неявки відповідача справа розглядатиметься без його участі за наяв-
ними матеріалами.

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає відповідача по цивільній справі за по-
зовом ПАТ «Альфа-Банк» до Гудакової А. В. про стягнення заборгованості – Гудакової 
Алли Василівни у судове засідання, яке відбудеться о 09.00 годині 06 квітня 2017 року 
за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, каб. 18.

У разі неявки відповідачки Гудакової Алли Василівни у судове засідання, суд вирі-
шить справу на підставі наявних в ній доказів.

Суддя О. І. Чернобай

Втрачені 

суднові реєстраційні документи 

судна UA-2112-KV 

Власник Осадча Олена Олександрівна, 

вважати недійсними.

Кегичівський районний суд Харківської області викликає на судове засідання, яке відбудеться 
18 квітня 2017 року о 8.30 у приміщенні Кегичівського районного суду по вул. Миру, 26, смт Кеги-
чівка Харківської обл., відповідача Бичка Ігоря Анатолійовича, 08.09.1987 р.н. по цивільній справі 
№ 624/122/17 за позовом Власюк Галини Павлівни до Бичка Ігоря Анатолійовича про усунення пе-
решкод у користуванні власністю шляхом зняття з реєстрації. Відповідно з ч. 9 ст. 74 ЦПК Украї-
ни з опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час та міс-
це розгляду справи. У разі неявки відповідача до суду справу буде розглянуто на підставі наявних 
у справі матеріалів.

Суддя Н. М. Куст

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова викликає Соляника Сергія Леонідови-
ча, 01.09.1982 р.н., на судове засідання, яке відбудеться 06 квітня 2017 року о 09.30, як 
відповідача по цивільній справі №644/8502/16-ц; н/п 2/644/424/17 за позовом Соляник 
Оксани Юріївни до Соляника Сергія Леонідовича про розірвання шлюбу. 

Судове засідання відбудеться у приміщенні суду за адресою: м. Харків, пр. Архітек-
тора Альошина, 7. 

У разі вашої неявки без поважних причин судом буде винесено заочне рішення. 
Суддя С. В. Шевченко

Втрачений 

довірителем примірник договору 

про участь у ФФБ № 67572 

від 27.08.2014 року, укладеного 

між ПАТ АКБ «АРКАДА» та Шпурик С. С., 

вважати недійсним.

Краснокутський районний суд Харківської області викликає в судо-
ве засідання Люту Світлану Миколаївну, 09 листопада 1973 року наро-
дження, уродженку: с. Рандава, Краснокутського району, Харківської 
області, як відповідачку по справі за позовом Публічного акціонерного 
товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Лютої C.M. про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 11 квітня 2017 року о 09 год. 20 хв. 
в приміщенні Краснокутського районного суду за адресою: Харківська 
область, Краснокутський район, смт Краснокутськ, вул. Охтирська, 15.

У разі наявності поважних причин неможливості з’явитися до суду та 
про можливість судового розгляду справи у вашу відсутність, необхід-
но повідомити суд. У випадку неявки, справа буде розглядатися за ва-
шої відсутності.

Суддя Л. В. Вовк

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Крама-
торськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом 
Подлипинського Сергія Володимировича до Подлипинської Наталії Іва-
нівни про розірвання шлюбу, яка зареєстрована за адресою: Луганська 
область, м. Червонопартизанськ, вул. Ворошилова, буд. 98, виклика-
ється на 21 квітня 2017 року о 09.45 годині, до суду, каб. № 23, для учас-
ті у розгляді справ по суті (№ 2/234/1846/17).

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та 
докази. У випадку неприбуття, відповідачка повинна повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Переверзева Л. І.

Семенівський районний суд Полтавської області викликає ЗAT «Філ-
дес Україна» (остання відома зареєстрована юридична адреса: вул. Го-
лосіївська, 1, корпус, 1-А, м. Київ) як відповідача в судове засідання у 
цивільній справі за позовом Юрченка Павла Петровича до ЗАТ «Філдес 
Україна» про визнання договору застави припиненим.

Розгляд справи відбудеться 13 квітня 2017 року об 11 год. 00 хв. в 
залі судових засідань у приміщенні Семенівського районного суду Пол-
тавської області за адресою: вул. Шевченка, 41а, смт Семенівка, Пол-
тавська область.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки, справу може 
бути розглянуто за відсутності відповідача та ухвалено заочне рішення.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судо-
ве засідання.

Суддя В. О. Любицький

Краснокутський районний суд Харківської області викликає в судо-
ве засідання Недаву Тетяну Валентинівну, останнє відоме місце реє-
страції якої: вул. Центральна, 78, смт Костянтинівка, Краснокутського 
району Харківської області, як відповідачку по справі за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до  
Недави Т.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 18 квітня 2017 року, о 09 год. 00 хв., 
в приміщенні Краснокутського районного суду за адресою: Харківська 
область, Краснокутський район, смт Краснокутськ, вул. Охтирська,15.

У разі наявності поважних причин неможливості з’явитися до суду та 
про можливість судового розгляду справи у вашу відсутність, необхід-
но повідомити суд. У випадку неявки, справа буде розглядатися за ва-
шої відсутності.

Суддя Л. В. Вовк

Деснянський районний суд міста Чернігова викликає як відповідача 
Жука Кирила Сергійовича, дата народження 02.01.1991, останнє відоме 
місце проживання: м. Чернігів, вул. Савчука, буд. 7, кв. 64, для участі в 
судовому розгляді по цивільній справі № 750/12334/16-ц (провадження 
№ 2/750/342/17) за позовом ПрАТ «Лізинг інформаційних технологій» 
до Жука К. С. про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 18 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. 
під головуванням судді Супруна О. П., в приміщенні суду за адресою:  
м. Чернігів, пр. Перемоги, 141, каб. 311.

Попереджаємо, що в разі неявки відповідача в судове засідання без 
поважних причин або неповідомлення про причини неявки, справу бу-
де розглянуто за його відсутності.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Крама-
торськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом 
ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» до Кашеварової Рітти 
Іванівни про звернення стягнення на предмет іпотеки за адресою: До-
нецька область, м. Макіївка, вул. Леніна, буд. 80, кв. 21 викликається на 
21 квітня 2017 року о 10.00 год., до суду, каб. № 23, для участі у розгля-
ді справи по суті (№ 2/234/1604/17).

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та 
докази. У випадку неприбуття, відповідачка повинна повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Переверзева Л. І.

ПОВІСТКА
Особи

Ясюк Валерій Мико-
лайович 21.03.1964 м. Київ, Кловський узвіз, 

14/27, кв. 68 12014000000000164

Сахелашвілі Шалва 
Анзорович 28.03.1966

АР Крим, 
м. Сімферополь,  
вул. Судакська, 4

12014000000000164

Кудік Володимир 
Валерійович 17.05.1963

АР Крим, 
м. Сімферополь,  
вул. Мічуріна, 8, кв. 43

12014000000000164

Савченко Оксана Во-
лодимирівна 25.04.1969

АР Крим, 
м. Сімферополь,  
вул. Мічуріна, 8, кв. 27

12014000000000164

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України викликаються на 06 квітня 2017 року з 09 
год. 00 хв. до 18 год 00 до прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Генераль-
ної прокуратури України Лукащука С. В. у кабінет №630 за адресою: вул. Різницька, 13/15, м. Київ 
(тел. 044-200-78-39) для проведення слідчих та процесуальних 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 об-

ставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, по-

дорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагіт-

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

му 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, представ-

ник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Ко-
дексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик 
або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідо-
мив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 
до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого, проку-
рора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слід-
чого судді, суду. 

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

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

прибуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та 
оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеці-
ального досудового розслідування чи спеціального судового провадження. 

Прокурор групи прокурорів 
у кримінальному провадженні 
Генеральної прокуратури України                                                                                  С. Лукащук 

Печерський районний суд м. Києва викликає в судове засідан-
ня відповідачів — Регіональний сервісний центр МВС України в 
Одеській області, який знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Ак. 
Корольова, 5, Тарасенко Ірину Володимирівну, яка проживає за 
адресою: вул. Гоголя, 7, с. Мала Кошелівська, Чернігівська обл., 
Ніжинський район, ТОВ «Модів — Авто», який знаходиться за 
адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 52, м. Київ, Балашова Сергія 
Борисовича, який проживає за адресою: м. Київ, вул. Верхня, 3, кв. 
17, по цивільній справі №757/8621/16-ц за позовом Леоненко Оль-
ги Володимирівни до Балашова Сергія Борисовича, Леоненка Ми-
хайла Вікторовича, третя особа: Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Модів — Авто», Регіональний сервісний центр у м. Ки-
єві, про визнання договору купівлі-продажу недійсним, яке відкла-
дено на 22 травня 2017 року о 14.00 год. і відбудеться за адресою: 
м. Київ, вул. Хрещатик, 42а, каб. 14, суддя Остапчук Т. В.

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

причин або неповідомлення суд про причини неявки, справу бу-
де розглянуто у вашу відсутність на підставі наявних у ній доказів.

Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК Укра-
їни, з опублікуванням оголошення про виклик, відповідачі вважа-
ються повідомленими про час та місце розгляду справи.

Херсонський міський суд Херсонської області повідомляє, 
14.04.2017 р. о 09.45 год. в приміщенні суду, за адресою: м. Хер-
сон, вул. Маяковського, 6/29, каб. № 410, відбудеться слухан-
ня цивільної справи за позовом ПАТ «Приватбанк» до Дебелого 
Сергія Володимировича про стягнення заборгованості.

Просимо відповідача Дебелого Сергія Володимировича 
з’явитися до суду на вказані дату і час. У випадку неявки відпові-
дача справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Херсонський міський суд Херсонської області повідомляє, 
07.04.2017 р. о 08.15 год. в приміщенні суду, за адресою: м. Хер-
сон, вул. Маяковського, 6/29, каб. № 410, відбудеться слухання 
цивільної справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Дьячко-
ва Володимира Олександровича про стягнення заборгованості.

Просимо відповідача Дьячкова Володимира Олександровича 
з’явитися до суду на вказані дату і час. У випадку неявки відпові-
дача справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Херсонський міський суд Херсонської області повідомляє, що 
14.04.2017 р. о 09.30 год. в приміщенні суду, за адресою: м. Хер-
сон, вул. Маяковського, 6/29, каб. № 410, відбудеться слухан-
ня цивільної справи за позовом Публічного акціонерного това-
риства Комерційний банк «Приватбанк» до Мусіна Олександра 
Дмитровича про стягнення заборгованості.

Просимо відповідача Мусіна Олександра Дмитровича 
з’явитися до суду на вказані дату і час. У випадку неявки відпові-
дача справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Херсонський міський суд Херсонської області повідомляє, що 
29.06.2017 р. о 10.00 год. в приміщенні суду, за адресою: м. Хер-
сон, вул. Маяковського, 6/29, каб. № 410, відбудеться слухан-
ня цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товари-
ства комерційний банк «ПриватБанк» до Ватагіної Катерини Ві-
кторівни про стягнення заборгованості.

Просимо відповідачку Ватагіну Катерину Вікторівну з’явитися 
до суду на вказані дату і час. У випадку неявки відповідачки спра-
ва буде розглянута у її відсутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Старобільський районий суд Луганської області доводить до відома від-
повідача територіальну громаду в особі Антрацитівської міської ради, що по 
справі за позовом Бочарової Інни Вікторівни про визнання права власності в 
порядку спадкування на земельну ділянку, 14 грудня 2016 року винесено за-
очне рішення, яким позовні вимоги задоволено в повному обсязі.

Сторони можуть оскаржити заочне рішення в апеляційному порядку до 
Апеляційного суду Луганської області через Старобільський районний суд 
шляхом подачі апеляційної скарги протягом десяти днів з дня його розмі-
щення в газеті.

Додатково повідомляємо, що з текстом рішення ви можете ознайоми-
тись в Єдиному Державному Реєстрі Судових рішень.

Суддя Форощук О. В.

Херсонський міський суд Херсонської області повідомляє, що 
14.04.2017 р. о 10.00 год. в приміщенні суду, за адресою: м. Хер-
сон, вул. Маяковського, 6/29, каб. № 410, відбудеться слухан-
ня цивільної справи за позовом Публічного акціонерного това-
риства Комерційний банк «Приватбанк» до Ховавко Ольги Вікто-
рівни про стягнення заборгованості.

Просимо відповідачку Ховавко Ольгу Вікторівну з’явитися до 
суду на вказані дату і час. У випадку неявки відповідачки справа 
буде розглянута у її відсутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

У провадженні Вінницького окружного адміністратив-
ного суду знаходиться справа №802/4059/15-а за позо-
вом Приватного підприємства «Агропромислова фірма 
«Іззія» до Могилів-Подільської районної державної ад-
міністрації в особі відділу з питань державної реєстрації, 
треті особи, які не заявляють самостійних вимог на пред-
мет спору, на стороні відповідача: ПрАТ «Продовольча 
компанія «Поділля», Кравець Ганна Карпівна, Юрчик Ка-
терина Іванівна, Черватюк Олександр Валентинович про 
визнання протиправними та скасування рішень.

Розгляд вищевказаної справи призначено на 10 квітня 
2017 року об 11.00 год. у приміщенні Вінницького окруж-
ного адміністративного суду за адресою: м. Вінниця, вул. 
Брацлавська, 14, зал № 4.

У разі неможливості взяти участь в судовому засіданні 
сторони зобов’язані завчасно повідомити про наявність 
поважних причин неможливості прибуття до суду.

Суддя А. Ю. Чернюк

Іванівський районний суд Одеської області ви-
кликає Жабр Махмуда Мухамеда, який проживає 
за адресою: Одеська область, Іванівський район,  
с. Адамівка, вул.70 років Жовтня, 36, як відповідача 
по справі №499/982/16-ц за позовом Моторне (тран-
спортне) страхове бюро України про стягнення в по-
рядку регресу, у судове засідання, яке відбудеться 6 
квітня 2017 року о 09 годині 00 хвилин у приміщен-
ні Іванівського районного суду Одеської області за 
адресою: вул. Центральна, 81 А, смт Іванівка, Іванів-
ський район Одеської області.

У разі неявки в судове засідання відповідача спра-
ва буде розглянута за його відсутності на підставі на-
явних у ній доказів

Наслідки неявки на судове засідання особи, яка 
бере участь у справі, передбачені статтями 169, 170 
ЦПК України.

Суддя І. В. Погорєлов

КС «ОЩАДНА КАСА» (код ЄДРПОУ 35332686)
повідомляє своїх членів про проведення загальних 

зборів, які відбудуться 7 травня 2017 р.  
о 10 годині за адресою:

м. Київ, вул. Машинобудівна, 37, оф. 4
Реєстрація з 09.00 до 10.00 год.

Порядок денний:
1.  Внесення змін і доповнень до Статуту кредитної 

спілки.
2.  Затвердження річних результатів діяльності кредит-

ної спілки, звітів спостережної ради, правління та 
кредитного комітету і висновків ревізійної комісії.

3.  Обрання та відкликання членів спостережної ради  
та ревізійної комісії.

4.  Прийняття рішення про збільшення пайового  
капіталу кредитної спілки.

5.  Прийняття рішення про порядок розподілу доходу.
6. Інші питання.

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження віднос-
но Лісовської Валентини Володимирівни, 27.12.1949 
р.н., обвинуваченої у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання ви-
кликається Лісовська Валентина Володимирівна, 
27.12.1949 року народження, обвинувачена у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеться 5 квітня 
2017 року о 10.00 год. у приміщенні Солом’янського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
П.Шутова, 1, каб. 10, під головуванням судді Педен-
ко A. M.

У разі неявки обвинуваченої, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.
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Богородчанський районний суд Івано-Франківської 
області викликає Горохолінського Володимира Васильо-
вича, 6 вересня 1975 року народження, жителя с. Манява 
Богородчанського району Івано-Франківської області, як 
відповідача в судове засідання по цивільній справі за по-
зовною заявою Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «ПриватБанк» до Горохолінського Воло-
димира Васильовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 10 квітня 2017 року о 10 
год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: смт Богород-
чани, вул. Шевченка, 68 Богородчанського району Івано-
Франківської області.

У разі неявки відповідача, оголошення вважається на-
лежним повідомленням і за справою буде винесено за-
очне рішення.

У разі неявки в судове засідання з поважних причин, 
відповідач зобов’язаний повідомити суд про неявку та її 
причину.

Суддя Круль І. В.

Богородчанський районний суд Івано-Франківської об-
ласті викликає Кузишина Віктора Васильовича, 17.02.1990 
року народження, жителя с. Пороги, вул. І. Франка, 5 
Богородчанського району Івано-Франківської облас-
ті, як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№338/215/17 за позовною заявою Публічного акціонерно-
го товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Кузи-
шина Віктора Васильовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 12 квітня 2017 року о 10 
год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: смт Богород-
чани, вул. Шевченка, 68 Богородчанського району Івано-
Франківської області.

У разі неявки відповідача, оголошення вважається на-
лежним повідомленням і за справою буде винесено зао-
чне рішення.

У разі неявки в судове засідання з поважних причин, 
відповідач зобов’язаний повідомити суд про неявку та її 
причину.

Суддя Круль І. В.

Богородчанський районний суд Івано-Франківської 
області викликає Заліського Михайла Михайловича, 
18.11.1979 року народження, жителя смт Богородчани, 
вул. Шевченка, 7, корп. 6, кв. 30 Івано-Франківської об-
ласті, як відповідача в судове засідання по цивільній справі  
№ 338/213/17 за позовною заявою Публічного акціонерно-
го товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Залісь-
кого Михайла Михайловича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 12 квітня 2017 року о 09 
год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: смт Богород-
чани, вул. Шевченка, 68 Богородчанського району Івано-
Франківської області.

У разі неявки відповідача, оголошення вважається на-
лежним повідомленням і за справою буде винесено зао-
чне рішення.

У разі неявки в судове засідання з поважних причин, 
відповідач зобов’язаний повідомити суд про неявку та її 
причину.

Суддя Круль І. В.

Богородчанський районний суд Івано-Франківської 
області викликає Кравціва Степана Михайловича, 23 
квітня 1992 року народження, жителя смт Богородча-
ни, вул. Шевченка, 87, кв. 105 Івано-Франківської облас-
ті, як відповідача в судове засідання по цивільній справі  
№ 338/146/17 за позовною заявою Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Крав-
ціва Степана Михайловича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 20 квітня 2017 року о 09 
год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: смт Богород-
чани, вул. Шевченка, 68 Богородчанського району Івано-
Франківської області.

У разі неявки відповідача, оголошення вважається на-
лежним повідомленням і за справою буде винесено зао-
чне рішення.

У разі неявки в судове засідання з поважних причин, 
відповідач зобов’язаний повідомити суд про неявку та її 
причину.

Суддя Круль І. В.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-
кає Гринчука Емануїла Петровича, 17.03.1967 р.н., як 
відповідача в судове засідання по цивільній справі за 
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційного банку «ПриватБанк» до Гринчука Емануїла 
Петровича про стягнення заборгованості.

Судове засідання призначене на 09.15 год. 7 квіт-
ня 2017 року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафе-
дральна, 4, кабінет №20.

До зазначеної дати суд пропонує відповідачу на-
дати заперечення на позов та докази на їх підтвер-
дження.

З опублікуванням оголошення про виклик, відпо-
відач вважається повідомленим про час і місце роз-
гляду справи і у випадку неявки в судове засідання 
справа буде розглянута за його відсутності.

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

Суддя В. М. Чебан

Роменський міськрайонний суд Сумської облас-
ті повідомляє, що 6 квітня 2017 року о 13 год. 30 
хв. у приміщенні суду за адресою: м. Ромни Сум-
ської області, вул. Соборна, № 12, буде слухати-
ся у відкритому судовому засіданні цивільна справа  
№ 2/585/209/17 (унікальний номер 585/4415/16-ц) 
за позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний банк «ПриватБанк» до Бурка Олександра 
Юрійовича про стягнення заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик відпо-
відача Бурка Олександра Юрійовича, він вважаєть-
ся повідомленим про час і місце розгляду справи і у 
випадку неявки справа підлягає розгляду в його від-
сутність.

Суддя І. М. Машина

Суворовський районний суд м. Одеси повідомляє, 
що слухання цивільної справи за позовом Услистого 
Олександра Сергійовича до Відкритого акціонерного 
товариства «Одеський домобудівельний комбінат», 
Виконавчого комітету Одеської міської ради, Управ-
ління капітального будівництва Одеської міської ра-
ди, Суворовської районної адміністрації Одеської 
міської ради, Левицької Любові Юріївни, Симон Ва-
лерії Валеріївни, Созикіної Анжели Дмитрівни, Єго-
ровової Софії Дмитрівни, третя особа: Могильников 
Валентин Дмитрович, Філіппов Вадим Іванович, Ор-
ган опіки та піклування Суворовської районної адмі-
ністрації Одеської міської ради, про визнання права 
приватної власності на нерухоме майно.

Суворовський районний суд міста Одеси викли-
кає, як третю особу Філіппова Вадима Івановича по 
цивільній справі за позовом Услистого Олександра 
Сергійовича до Відкритого акціонерного товариства 
«Одеський домобудівельний комбінат», Виконавчо-
го комітету Одеської міської ради, Управління капі-
тального будівництва Одеської міської ради, Суво-
ровської районної адміністрації Одеської міської ра-
ди, Левицької Любові Юріївни, Симон Валерії Вале-
ріївни, Созикіної Анжели Дмитрівни, Єгоровової Со-
фії Дмитрівни, третя особа: Могильников Валентин 
Дмитрович, Філіппов Вадим Іванович, Орган опіки 
та піклування Суворовської районної адміністрації 
Одеської міської ради, про визнання права приват-
ної власності на нерухоме майно, у судове засідання, 
яке відбудеться 26 квітня 2017 року о 14 годині 00 
хвилин у приміщенні Суворовського районного суду 
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського 
Козацтва, № 68, зал судових засідань № 22.

У разі неявки, судове засідання буде проведено у 
вашу відсутність.

Суддя І. Г. Шепітко

Павлоградський міськрайонний суд Дніпро-
петровської області по кримінальній справі  
№ 185/1746/17 за обвинуваченням Сагайдакової Га-
лини Олександрівни у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, викликає обвину-
вачену Сагайдакову Галину Олександрівну в підго-
товче судове засідання, яке призначене на 10 квіт-
ня 2017 року о 14.00 год., та яке буде проводитися 
головуючим суддею Косюк А. П. у приміщенні Пав-
лоградського міськрайонного суду за адресою: Дні-
пропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпров-
ська, 135.

Після опублікування оголошення в пресі, обвину-
вачена вважається повідомленою про дату, час та 
місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченої 
справу буде розглянуто за її відсутності.

Чугуївський міський суд Харківської області ви-
кликає в судове засідання Омеленчук Наталію Ана-
толіївну, остання відома адреса реєстрації: смт Коче-
ток, вул. Леніна, буд. 44 Чугуївського району Харків-
ської області, як відповідачку на 25 квітня 2017 року 
о 09.00 годині по цивільній справі № 636/333/17-ц за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Омеленчук Наталії 
Анатоліївни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Чугуїв-
ського міського суду в залі № 6 за адресою: 63503,  
м. Чугуїв, пл. Соборна, 2 Харківської області.

У разі неявки Омеленчук Наталії Анатоліївни, вона 
вважається належним чином повідомленою і спра-
ва буде розглянута в її відсутність на підставі наяв-
них доказів.

Суддя О. С. Ковригін

У провадженні Бориспільського міськрайонного 
суду Київської області знаходиться цивільна справа 
за позовом Чорної Тамари Василівни, Ляха Олексан-
дра Івановича до Єремкова Олександра Олександро-
вича, Короткого Данила Петровича, Лазаренка Іго-
ря Олександровича, треті особи без самостійних ви-
мог: Служба у справах дітей Дніпровської районної у  
м. Києві державної адміністрації, Панчулов Олек-
сандр Леонідович, про визнання недійсним догово-
рів, визнання земельної ділянки об’єктом спільної 
сумісної власності та визнання права власності в по-
рядку спадкування.

Викликаємо як відповідача Короткого Данила Пе-
тровича.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться 
04.05.2017 року об 11 год. 00 хв. у приміщенні суду 
за адресою: м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 72, 
каб. №1.

Суддя Вознюк С. М.

Деснянський районний суд м. Чернігова викли-
кає як відповідача Якуба Артема Юрійовича (остан-
нє відоме місце проживання: м. Чернігів, вул. Льот-
на, буд. 25-б, кв. 74), для участі у цивільній справі  
№ 750/2334/17 (2/750/954/17) за позовом Якуби Га-
лини Олександрівни до Якуби Артема Юрійовича про 
позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 27.04.2017 року о 09 
год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Чернігів, 
пр-т Перемоги, 141, каб. 206.

Попереджаємо, що в разі неявки в судове засі-
дання без поважних причин або неповідомлення про 
причини неявки, позов буде розглянуто у вашу від-
сутність за наявності доказів, що містяться в мате-
ріалах справи.

Суддя І. П. Рахманкулова

Оболонський районний суд м. Києва викликає Ко-
товського Юрія Олексійовича, що обвинувачується 
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 408 КК України у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 6 квітня 2017 року о 10.30 годині в при-
міщенні Оболонського районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя Жежера О. В.

Печерський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Мойсеєнка Ігоря Олександровича, 
05.07.1985 р.н. (останнє відоме місце проживання: 
м. Севастополь, вул. Луначарського, буд. 23, кв. 19) 
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 408, ч. 1 
ст. 111 КК України в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 7 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. Яв-
ка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати пас-
порт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Печерського районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42а, зал №3, 
каб. 17, під головуванням судді Шапутько С. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Приморський районний суд м. Одеси викли-
кає в судове засідання відповідачку Матузенко Те-
тяну Валентинівну по цивільній справі за заявою 
Перев’язкова Олександра Миколайовича до Мату-
зенка Олександра Володимировича, Матузенко Те-
тяни Валентинівни, Старший виконавець Відділу при-
мусового виконання рішень ГТУЮ в Одеській облас-
ті Мельниченко А. В. про зміну способу і порядку ви-
конання рішення та за заявою про перегляд заочно-
го рішення.

Судове засідання відбудеться 06.04.2017 р. о 13 
годинні 05 хвилин у приміщенні Приморського ра-
йонного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. 
Балківська, 33, каб. 215, суддя Нікітіна С. Й.

У разі неявки відповідачки справа буде розгляда-
тися в її відсутність за наявними в ній доказами. Крім 
того, суд роз’яснює відповідачці про її обов’язок по-
відомити про причини неявки в судове засідання.

Приморський районний суд м. Одеси викликає Абаб-
сех Ахмад Абдо як відповідача по справі № 522/409/17-
ц за позовом Матковської Олександри Олександрівни, 
Виробничо-комерційного товариства з обмеженою від-
повідальністю «Теплоприбор» до Вайнермана Валерія 
Андрійовича, Приватного нотаріуса Одеського місько-
го нотаріального округу Савченко Світлани Володими-
рівни, Приватного нотаріуса Одеського міського нота-
ріального округу Дєордієвої Ірини Вікторівни, Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Люксак», Абабсех 
Ахмад Абдо, Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Модерн-Трейд», третя особа: Янчев Василь Степанович, 
про визнання договорів позики та іпотеки припиненими,  
скасування записів про державну реєстрацію прав, ви-
знання договорів іпотеки та оренди недійсними. Засідан-
ня відбудеться 12.04.2017 р. о 12.00 год. у приміщенні 
Приморського райсуду м. Одеси за адресою: м. Одеса, 
вул. Балківська, 33, зал № 212.

Суддя В. І. Загороднюк

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Щегельського Максима Борисовича, 
20.10.1977 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. Грибоєдова, 12, кв. 51, м. Ялта) у 
вчиненні кримінального правопорушення передба-
ченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України в судо-
ве засідання, яке відбудеться 10 квітня 2017 року о 
13 год. 45 хв.

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

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

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Васильківський міськрайонний суд Київської області 
викликає Костинського Андрія Олександровича, Явель-
ського Сергія Олександровича, Мур’є Олів’є Франсуа, 
Данилович Ірину Володимирівну, Марічук Юлію Михай-
лівну у судове засідання як відповідачів за позовом За-
ступника керівника Києво-Святошинської місцевої про-
куратури Київської області про визнання недійсними рі-
шення органу місцевого самоврядування та державних 
актів на земельні ділянки, їх витребування, яке призначе-
но на 05 квітня 2017 року на 14.30 год. і яке відбудеться 
за адресою: м. Васильків, Київська область, вул. Шевчен-
ка, 8, суддя Корнієнко С. В.

Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове засідання без 

поважних причин, судове засідання буде проведено у ва-
шу відсутність, а відповідно до ч. 9 статті 74 ЦПК Украї-
ни з опублікуванням оголошення про виклик відповіда-
чі вважаються повідомленими про час і місце розгляду 
справи.

В провадженні Зарічного районного суду м. Су-
ми знаходиться цивільна справа № 591/293/17, про-
вадження № 2/591/978/17 за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства Комерційного банку «При-
ватБанк» до Дем’яненко Наталії Іванівни про стяг-
нення заборгованості, справу призначено до розгля-
ду на 09 год. 30 хв. на 29 травня 2017 року за адре-
сою суду: м. Суми, вул. Академічна (Першотравнева), 
буд. 13, каб. 505, головуючий суддя Бурда Б. В. (р.т. 
(0542) 600-466 ).

Відповідно до ст. 74 ЦПК України Зарічний район-
ний суд м. Суми викликає в судове засідання як від-
повідачку гр. Дем’яненко Наталію Іванівну, останнє 
відоме місце реєстрації та проживання: вул. Миру, 
буд. 25, м. Суми.

В разі неявки відповідачки Дем’яненко Наталії Іва-
нівни справа буде розглянута у її відсутності за наяв-
ними матеріалами в справі.

Краснолиманським міським судом Донецької облас-
ті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядаються 
цивільні справи № 236/610/17 за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Ко-
лєснікова Андрія Юрійовича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором; № 236/690/17 за позовом Публічно-
го акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» 
до Сіндєєва-Сіліна Олександра Олександровича про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором.

Відповідач Колєсніков Андрій Юрійович викликається до 
каб. № 12 суду на 06 квітня 2017 року на 15 годину 30 хвилин 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач Сіндєєв-Сілін Олександр Олександрович ви-
кликається до каб. № 12 суду на 06 квітня 2017 року на 15 
годину 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення, що-
до позову та докази. У разі неявки відповідачів, справи буде 
розглянуто у їх відсутності за наявними доказами.

Суддя Саржевська І. В.

Деснянський районний суд м. Києва викли-
кає обвинуваченого Іоффе Григорія Адольфовича, 
03.04.1953 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севас-
топольська, буд. 23, кв. 5), у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 20 квітня 2017 року 
о 10 год. 40 хв. Явка до суду обов’язкова. При собі 
необхідно мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу.

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

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Пєтухову Надію Семенівну, що обвину-
вачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 05 квітня 2017 року о 10.30 годині, 
в приміщенні Оболонського районного суду м. Киє-
ва, за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, ка-
бінет № 9.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника - статтею 324 
КПК України, потерпілого - статтею 325 КПК Украї-
ни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників - статтею 326 КПК України, свід-
ка, спеціаліста, перекладача і експерта - статтею 327 
КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Козелецький районний суд Чернігівської області 
викликає як відповідачку Ганжу Катерину Вікторів-
ну, 26 серпня 1984 року народження, останнім відо-
мим місцем проживання якої є: смт Десна, вул. До-
вженка, б. 50, кв. 90, Козелецького району, Чернігів-
ської області, в судове засідання на 15.00 годину 13 
квітня 2017 року (17000, смт Козелець, вул. Свято-
Преображенська, 7 Чернігівської області) у цивільній 
справі за позовом Публічного акціонерного товари-
ства Комерційний банк «ПриватБанк» м. Дніпро до 
Ганжі Катерини Вікторівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

З опублікуванням оголошення про виклик відпові-
дачка вважається повідомленою про день, час і міс-
це розгляду справи. В разі неявки відповідачки в су-
дове засідання справа може бути розглянута за її від-
сутності.

Суддя Соловей В. В.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Домнікову Марію Вікторівну, 02.11.1983 
року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 
буд. 41/5, кв. 91) у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст.111 КК України у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 18 травня 2017 року о 09 год. 00 хв.

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

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

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.
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оголошення
Конотопський міськрайонний суд Сумської об-

ласті викликає Дейнега Миколу Миколайовича, 
19.05.1984 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: Сумська область, м. Конотоп, вул. 
М.Немолота, 12, гуртожиток), як відповідача по ци-
вільній справі № 2/577/469/17ц за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» до Дейнега Миколи Миколайовича 
про стягнення заборгованості за кредитним дого-
ворам у судове засідання, яке відбудеться 19 квітня 
2017 року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні суду за 
адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Садова, 
8, каб. № 7, тел.: 2-54-49, 6-31-65.

При собі необхідно мати паспорт.
Суддя В. О. Кравченко

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (м. Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до 
Бузаджи Василя Володимировича, Бузаджи Олени 
Олександрівни про стягнення заборгованості.

Відповідач у справі Бузаджи Василь Володимиро-
вич викликається на 11 квітня 2017 року о 08.30 год. 
до Орджонікідзевського районного суду міста Марі-
уполя Донецької області, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Суддя Костромітіна О. О.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає 
Євпак Людмилу Володимирівну як відповідачку в спра-
ві № 296/9765/16-ц за позовом Публічного акціонерно-
го товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Євпак 
Людмили Володимирівни про стягнення заборгованості, 
під головуванням судді Шалоти К. В. у судове засідання, 
що відбудеться 30.05.2017 року о 10 год. 20 хв. у примі-
щенні Корольовського районного суду м. Житомира за 
адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 223-А.

Відповідачка зобов’язана повідомити суд про причини 
неявки, у іншому разі неявка в судове засідання вважа-
тиметься без поважних причин та суд вирішить справу за 
її відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Новоукраїнський районний суд Кіровоградської 
області (Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, 
вул. Соборна, 34) викликає як відповідача Маркович 
(Шорота) Н. В. (вул. Пушкіна, 48, с. Рівне Новоукраїн-
ського р-ну Кіровоградської обл.) та повідомляє, що 
4 квітня 2017 року о 08.00 годині в залі № 1 (суддя 
Шепетько В. І.) відбудеться розгляд цивільної спра-
ви №396/252/17 за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» 
до Маркович (Шорота) Н. В. про стягнення заборго-
ваності.

З опублікуванням оголошення про виклик, від-
повідач вважається повідомленим належним чином 
про дату, час та місце розгляду справи і у випадку не-
явки, справа буде розглянута у його відсутність.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в 
судове засідання як обвинувачену Геліконову Зою 
Вікторівну, 20.06.1962 року народження, уроджен-
ку м. Черкаси, росіянку, громадянку України, заре-
єстровану за адресою: м. Черкаси, вул. Боженка, 5, 
кв. 29.

Судове засідання відбудеться 6 квітня 2017 ро-
ку об 11 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою:  
м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 230.

Суддя С. М. Бащенко

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає відпо-
відача Куклу Віктора Миколайовича по цивільній справі 
№ 592/2065/17, провадження 2/592/899/17 у судове засі-
дання для розгляду цивільної справи за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства Комерційний банк «При-
ватбанк» до Шкурат Едуарда Анатолійовича, Кукли Ві-
ктора Миколайовича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться о 09.00 годині 11 квітня 
2017 року в приміщенні Ковпаківського райсуду м. Суми 
за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, зал судо-
вого засідання № 7.

В разі неявки відповідача Кукли Віктора Миколайови-
ча справа буде розглянута у його відсутність

Суддя Л. М. Труханова

Суддя Голопристанського районного суду  
Херсонської області Данилевський М. А. повідомляє 
про слухання цивільної справи за позовом ТОВ «ОТП 
Факторинг Україна» до Бурдєєва Георгія Микитови-
ча про стягнення заборгованості, яке призначено до 
судового розгляду на 06.04.2017 року о 10.00 год. за 
адресою: м. Гола Пристань, вул. Горького, №19, та 
викликає до суду відповідача:

Бурдєєва Георгія Микитовича, 25.09.1959 р.н., 
останнє відоме місцезнаходження: Херсонська об-
ласть, м. Гола Пристань, вул. Покришева, 149.

Жовтневий районний суд Миколаївської області пові-
домляє Кіченка В’ячеслава Валерійовича (останнє відоме 
місце реєстрації: с. Галицинове, вул. Пирогова, 40 Вітов-
ського району Миколаївської області), що 11 травня 2017 
року о 09.00 годині відбудеться розгляд цивільної справи 
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кіченка В’ячеслава 
Валерійовича про стягнення кредитної заборгованості в 
сумі 47 060,23.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб. 10.
У разі неявки відповідача без поважних причин в су-

дове засідання, або неповідомлення про причини неяв-
ки, справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Л. М. Семенова

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в 
судове засідання як обвинуваченого Барченка Рома-
на Андрійовича, 29.08.1982 року народження, уро-
дженця с. Велика Яблунівка Смілянського району 
Черкаської обл., зареєстрований: с. Велика Яблунів-
ка, вул. Першотравнева, буд. 66 Смілянського райо-
ну Черкаської обл., фактично проживає за адресою:  
с. Велика Яблунівка, вул. Першотравнева, буд. 66 
Смілянського району Черкаської обл.

Судове засідання відбудеться 5 квітня 2017 року о 
09 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Чер-
каси, вул. Гоголя, 316, каб. 231.

Суддя В. Л. Калашник

Краснолиманським міським судом Донецької області 
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається 
цивільна справа № 236/591/17 за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» 
до Августіновської Алли Борисівни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Відповідачка Августіновська Алла Борисівна виклика-
ється до каб. № 12 суду на 6 квітня 2017 року о 16 годині 
00 хвилин, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачки, спра-
ва буде розглянута в її відсутність за наявними доказами.

Суддя Саржевська І. В.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як 
відповідача Ларина Миколу Миколайовича в судове 
засідання, що призначено на 24 квітня 2017 року о 
17 годині 00 хвилин по цивільній справі за позовом 
Маркової Мирослави Михайлівни до Ларина Мико-
ли Миколайовича, третя особа: Служба у справах ді-
тей Деснянської районної в м. Києві державної ад-
міністрації, про позбавлення батьківських прав (кабі-
нет № 35, пр. Маяковського, 5-в, м. Київ).

Суддя О. В. Лісовська

Братський районний суд Миколаївської облас-
ті повідомляє, що 12 квітня 2017 року о 15 годині 
15 хвилин у приміщенні Братського районного суду 
Миколаївської області за адресою: вул. Миру, 135в, 
с-ще Братське Миколаївської області, відбудеть-
ся розгляд справи № 2/471/139/17 за позовом ПАТ 
«Приват Банк» до Антонович Ольги Григорівни про 
стягнення заборгованості.

Відповідачці Антонович О.Г. необхідно з’явитися в 
судове засідання.

Про неможливість з’явитися в судове засідання 
необхідно негайно повідомити суд.

Суддя Скарницька І. Б.

Заводський районний суд м. Миколаєва ПОВТОРНО 
викликає в судове засідання відповідачів: Олефіренка 
Євгена Вікторовича, Барту Естер Андріївну в судове засі-
дання за позовом Органу опіки та піклування виконкому 
Миколаївської міської ради в інтересах малолітньої ди-
тини Олефіренко Анастасії Євгенівни до Олефіренка Єв-
гена Вікторовича, Барта Естер Андріївни про позбавлен-
ня батьківських прав на 12.04.2017 р. о 09.00 год. у каб. 
24 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Ра-
дісній, 3.

Після публікації оголошення, відповідачі вважаються 
повідомленими про час і місце розгляду справи і у разі 
неявки позов може бути розглянуто за їхньої відсутності.

Суддя Т. А. Карташева

Чернігівський районний суд Запорізької облас-
ті викликає в судове засідання, яке відбудеться 6 
квітня 2017 року о 09.30 годині в приміщенні суду 
за адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул. 
Соборна, буд. 391, Притужалова Володимира Ігоро-
вича, зареєстрованого за адресою: Запорізька об-
ласть, Чернігівський район, с. Н-Полтавка, вул. Цен-
тральна, 201/8, як відповідача по цивільній спра-
ві №329/148/17 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
до Притужалова Володимира Ігоровича, третя осо-
ба, яка не заявляє самостійних вимог: ТОВ «АРГУС 
ГРУП» про стягнення заборгованості.

Суддя Н. М. Пода

Скадовський районний суд Херсонської області викликає 
Смолякова Валерія Валерійовича, 20.11.1978 року народження, 
зареєстрованою за адресою: вул. Курортна (К. Лібкнехта), 134, 
м. Скадовськ, Херсонської області, в судове засідання як відпо-
відача по цивільній справі № 663/239/17 за позовом Публічного 
акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до 
Смолякова Валерія Валерійовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 09.00 год. 05 квітня 2017 року 
в приміщенні Скадовського районного суду Херсонської облас-
ті за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Мангубін-
ська (Пролетарська), 39, каб. № 6.

В разі неявки до судового засідання справа буде розглянута у 
відсутність відповідача за наявними доказами.

Суддя О.Ю. Кустов

Братський районний суд Миколаївської облас-
ті повідомляє, що 12 квітня 2017 року о 15 годині 
00 хвилин у приміщенні Братського районного суду 
Миколаївської області за адресою: вул. Миру, 135в, 
с-ще Братське Миколаївської області, відбудеть-
ся розгляд справи № 2/471/137/17 за позовом ПАТ 
«Приват Банк» до Давидок Валерія Миколайовича, 
Дема Анатолія Петровича про стягнення заборгова-
ності.

Відповідачам Давидоку В. М., Демі А. П. необхідно 
з’явитися в судове засідання.

Про неможливість з’явитися в судове засідання 
необхідно негайно повідомити суд.

Суддя Скарницька І. Б.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ
Підозрювана Никитіна Ірина Петрівна, 17.05.1968 р.н., 

РНОКПП 2497415287, яка проживає за адресою: м. До-
нецьк, проспект Дзержинського, 67/11, зареєстрована 
за адресою: Донецька область, м. Макіївка, квартал За-
лізничний, буд. 1, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК 
України, вам необхідно з’явитися 07.04.2017 року до каб. 
308 СВ УСБУ в Донецькій області, до старшого слідчо-
го в ОВС Велічка Д. В. за адресою: Донецька область, 
м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, для 
пред’явлення вам підозри у кримінальному проваджен-
ні №22017050000000125 від 27.03.2017р. за ч. 2 ст. 258-
5 КК України та допиту вас як підозрюваної.

В Шевченківському районному суді м. Києва 
24.04.2017 року о 09.00 год. відбудеться судовий 
розгляд кримінального провадження відносно Хожа-
інової Оксани Василівни, яка обвинувачується у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України.

В судове засідання викликається Хожаінова Окса-
на Василівна.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Лінник О. П.

Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дні-

пропетровської області викликає Білоуса Віктора Ві-

кторовича, 14.01.1993 року народження, який меш-

кає за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 7, кв. 111, 

у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 14 

год. 30 хв. 12.04.2017р. у кримінальному проваджен-

ні за обвинуваченням Білоуса В. В. за ч. 1 ст. 115 КК 

України.

Суддя О. М. Нестеренко

Васильківський міськрайонний суд Київської об-
ласті повідомляє, що судове засідання по справі за 
позовом Кредитної спілки «Кредит-Експерт» до Єфі-
менка Сергія Валерійовича про стягнення боргу, при-
значене на 21 квітня 2017 року на 12.00 год. в примі-
щенні суду по вул. Шевченка, 8 в м. Василькові, ка-
бінет № 26.

Явка відповідача до суду обов’язкова.
В разі неявки відповідача в судове засідання спра-

ва буде розглянута в його відсутності.
Суддя Ю. Л. Грибанова

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального досудового розслідування

Обвинувачений Фоменко Євген Анатолійович, 21 
листопада 1975 року народження, відповідно до ви-
мог ст. 314 КПК України викликається о 10.00 годині 6 
квітня 2017 року до Куп’янського міськрайонного су-
ду Харківської області за адресою: Харківська область,  
м. Куп’янськ, пл. Центральна, 16-а, для проведення су-
дового засідання у провадженні №1-кп/628/88/17, спра-
ва №628/3812/16-к. Поважні причини неприбуття особи 
на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. На-
слідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 
139, 223 КПК України.

Суддя Н. В. Цендра

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Федянін Максим Сергійович, 

26.07.1977 р.н., який зареєстрований за адресою: 
Донецька область, м. Макіївка, мікрорайон Зелений, 
буд. 12, квартира 175, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 
135 КПК України, вам необхідно з’явитись 07.04.2017 
року до каб. 308 СВ УСБУ в Донецькій області до 
старшого слідчого в ОВС Велічка Д. В. за адресою: 
Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора 
Нільсена, буд. 33, для пред’явлення вам підозри у 
кримінальному провадженні №22017050000000124 
від 27.03.2017 за ч. 2 ст. 258-5 КК України та допиту 
вас як підозрюваного.

Рожнятівський районний суд Івано-Франківської об-
ласті викликає Мізюка Віктора Миколайовича, як відпо-
відача у справі за позовом Мізюк Христини Ігорівни до 
Мізюка Віктора Миколайовича про розірвання шлюбу, 
яке відбудеться о 9 год. 00 хв. 20 квітня 2017 року в при-
міщенні Рожнятівського районного суду за адресою: смт 
Рожнятів, вул. Шкільна, 15. Останнє відоме місцезнахо-
дження: смт Рожнятів, вул. С.Стрільців, 64а/30 Рожнятів-
ського району Івано-Франківської обл.

Місцезнаходження відповідача на даний час невідоме. 
Згідно з ч. 2 ст. 77 ЦПК України, сторони зобов’язані по-
відомляти суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя І. В. Максимів

Коропський районний суд Чернігівської області (вул. Ки-
бальчича, 12, смт Короп, Чернігівської області, 16200) ви-
кликає в судове засідання на 14.00 годину 18 квітня 2017 
року Ярового Олександра Володимировича, останнє відо-
ме місце проживання: смт Короп, Чернігівської області, вул. 
Молодіжна, 11, як відповідача по цивільній справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк 
«ПРИВАТБАНК» до Ярового Олександра Володимировича 
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідача, 
суд відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України, справу розгля-
датиме за наявними матеріалами в заочному порядку на під-
ставі наявних у справі доказів.

Суддя О. П. Грушко

Лешукова Людмила Миколаївна, останнє відоме міс-
цезнаходження якої: вул. Вишнева, буд. 20, с. В. Карабчі-
їв, Городоцького району Хмельницької області, виклика-
ється до Городоцького районного суду Хмельницької об-
ласті (Хмельницька область, м. Городок, вул. Шевченка, 
48) як відповідачка на 13 год. 30 хв. 03 травня 2017 року 
по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного 
товариства комерційний банк «Приватбанк» до Лешуко-
вої Людмили Миколаївни про стягнення заборгованості 
за кредитним договором.

У разі неявки відповідачки в судове засідання спра-
ва буде розглянута на підставі тих доказів, які є у мате-
ріалах справи.

Суддя Сакенов Ю. К.

Голованівський районний суд Кіровоградської облас-
ті викликає Озірну Тетяну Іванівну, останнє відоме міс-
це проживання: смт Побузьке, Голованівського райо-
ну, Кіровоградської області, вул. Незалежності, 10, кв. 
24, як відповідачку в судове засідання у цивільній справі 
№ 386/235/17, провадження № 2/386/217/17 за позовом 
Публічного акціонерного товариства комерційний банк 
«ПРИВАТБАНК» до Озірної Тетяни Іванівни про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором на 08 годину 
30 хвилин 20 квітня 2017 року за адресою: вул. Соборна, 
18, смт Голованівськ, Кіровоградської області.

У разі неявки відповідачки справа буде розглядатись 
за її відсутності.

Суддя О. С. Гарбуз

Краснолиманським міським судом Донецької області 
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається 
цивільна справа за позовом Публічного акціонерного то-
вариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Козаченка 
В’ячеслава Анатолійовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Козаченко В’ячеслав Анатолійович викли-
кається до каб. № 16 суду на 07 квітня 2017 року на 08 
годину 15 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача, спра-
ва буде розглянута у його відсутності за наявними до-
казами.

Суддя Шаньшина М. В.

Рокитнянський районний суд Київської облас-
ті викликає у судове засідання Магаліна В’ячеслава 
Анатолійовича, зареєстроване у встановленому за-
коном порядку місце проживання якого невідоме, 
як відповідача у справі № 375/308/17 провадження 
№ 2/375/252/17 за позовом Публічного акціонерно-
го товариства комерційний банк «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться об 11.30 годині 
10.04.2017 року у приміщенні Рокитнянського райсу-
ду Київської області за адресою: 09600, вул. Завод-
ська, 11, смт Рокитне, Київської області, тел./факс 
0456251339.

Суддя О. В. Литвин

Відповідач по справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Акцент-Банк» про стягнення за-
боргованості за кредитним договором Антоневська 
Ніна Іванівна, 15.12.1976 р.н., викликається в судо-
ве засідання, яке відбудеться в Бердичівському місь-
крайонному суді Житомирської області за адресою: 
м. Бердичів, вул. Житомирська, 30-а, о 10 годині 00 
хвилин 10 квітня 2017 року.

У разі неявки у судове засідання відповідачки Ан-
тоневської Ніни Іванівни судовий розгляд буде про-
ведено за її відсутності в порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК 
України (постановлено заочне рішення).

Суддя Д. С. Щербак

Вугледарський міський суд Донецької області (85670,  
м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну спра-
ву за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Загрунного Е. А. про 
стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Загрунний Едуард Анатолійович, 
05.12.1966 року народження, місце реєстрації: 85670, До-
нецька область, м. Вугледар, вул. 13 Десантників, буд. 25, 
кв. 13.

Справу призначено до розгляду на 11.00 годину 12 квіт-
ня 2017 року.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен 
повідомити суд про причини неявки, інакше справа може бу-
ти розглянута у його відсутність.

Суддя Дочинець С. І.

Краснолиманським міським судом Донецької облас-
ті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядаєть-
ся цивільна справа за позовом Публічного акціонерного 
товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Гейтенка 
Юрія Григоровича про стягнення заборгованості.

Відповідач Гейтенко Юрій Григорович викликається 
до каб. № 16 суду на 07 квітня 2017 року на 08 годину 30 
хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача спра-
ва буде розглянута у його відсутності за наявними до-
казами.

Суддя Шаньшина M. B.

06 квітня 2017 року о 15 годині 00 хвилин в Ін-

дустріальному районному суді м. Дніпропетровська 

відбудеться розгляд цивільної справи № 202/661/17 

за позовною заявою ПАТ КБ «Приватбанк» до Дуна-

євського Олександра Володимировича. Явка до суду 

відповідача Дунаєвського Олександра Володимиро-

вича обов’язкова. У разі неявки справа буде розгля-

нута в порядку ст. 169 ЦПК України.

Суддя Г. В. Бєсєда

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Сімнадцятирічні —  
у фіналі Євро-2017

Марія ЛАГІДНА 
для «Урядового кур’єра»

ФУТБОЛ МАЙБУТНЬОГО. Збірна України, сформована із грав-
ців 2000 року народження, яка на останніх  хвилинах відбору квалі-
фікувалася до  фінальної  стадії чемпіонату Європи, дізналася про 
всіх майбутніх суперників. Під час жеребкування збірна Хорватії 
(господар чемпіонату) автоматично потрапить  на першу позицію у 
групі А. У першому кошику також будуть: Англія, Німеччина, Ірлан-
дія, Іспанія, Нідерланди, Франція, Шотландія.  У другому — Боснія і 
Герцеговина, Угорщина, Італія, Норвегія, Сербія, Туреччина, Украї-
на, Фарерські острови. Жеребкування фінального етапу, який про-
йде 3—19 травня, відбудеться у понеділок, 3 квітня. 

Турнір відкрили 
ветеран і учень

Євген ЛОГАНОВ 
«Урядовий кур’єр»

ГРЕКО-РИМСЬКА БОРОТЬБА. В легкоатлетичному манежі Запо-
ріжжя відбувся XIII Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби 
на честь заслуженого тренера СРСР Павла Кущинського. У змаган-
нях взяли участь 200 спортсменів різного віку з усіх областей України, 
яких супроводжували групи підтримки.

Під час урочистого відкриття  начальник управління молоді, фізич-
ної культури та спорту Запорізької ОДА Наталія Власова зазначи-
ла: за роки проведення турніру, в ньому взяли участь понад дві тися-
чі чоловіків. Серед переможців і призерів були спортсмени, які згодом 
стали борцями міжнародного рівня, зокрема срібний призер Олімпій-
ських ігор у Ріо-де-Жанейро, чемпіон світу, дворазовий чемпіон Євро-
пи Жан Беленюк, чемпіон світу з пауерліфтингу Федір Заремба, чем-
піон Європи серед юніорів Самір Волошанін, срібний призер Перших 
юнацьких Олімпійських ігор у Сінгапурі Олександр Литвинов, призер 
чемпіонату світу серед юніорів Аркадій Блюмин та багато інших. На 
цьогорічних змаганнях були представлені 26 вагових категорій і три 
вікові групи з 8 до 15 років. На урочистому відкритті турніру з показо-
вим виступом на килимі виступили ветеран та наймолодший учень, 
що стало символічним знаком спадкоємності поколінь. Прикметно, на 
турнір прибула також делегація з Бердянська, де жив і навчався Пав-
ло Кущинський. Цього року Павлу Івановичу виповнилося б 103 роки.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 2 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +1  +6 +18  +23 Черкаська +2  +7 +17  +22
Житомирська +4  +9 +18  +23 Кіровоградська +2  +7 +17  +22
Чернігівська 0  +5 +16  +12 Полтавська 0  +5 +13  +18
Сумська +2  -3 +12  +17 Дніпропетровська 0  +5 +13  +18
Закарпатська +4  +9 +18  +23 Одеська +3  +8 +15  +20
Рівненська +5  +10 +18  +23 Миколаївська +1  +6 +15  +20
Львівська +5  +10 +18  +23 Херсонська 0  +5 +11  +16
Івано-Франківська +4  +9 +19  +24 Запорізька -1  +4 +11  +16
Волинська +5  +10 +18  +23 Харківська +2  -3 +12  +17
Хмельницька +4  +9 +17  +22 Донецька -2  +3 +10  +15
Чернівецька +4  +9 +20  +25 Луганська 0  -5 +10  +15
Тернопільська +4  +9 +18  +23 Крим -1  +4 +12  +17
Вінницька +3  +8 +18  +23 Київ +4  +6 +20  +22

Укргiдрометцентр

ВЕЛОВОЛЯ. Нині  україн-
ська столиця задихається від 
автомобільних викидів, смог 
став звичним явищем для ки-
ян , воночас пішоходам, вело-
сипедистам та й громадсько-
му транспортові дедалі  важ-
че пересуватися міськими ву-
лицями. Тож учора активісти і 
представники громадських ор-
ганізацій провели в  Києві ак-
цію «Вільний рух для всіх!». На 
Поштовій площі в районі Дні-
прової набережної небайду-
жі утворили живий банер — 
слово «Вільні», щоб закликати 
київську владу та самих міс-

тян звільнити поліс від засил-
ля автомобілів. Акція відбула-
ся в межах міжнародної ініціа-
тиви Break Free, що тривала з 
12 по 31 березня 2017 року в 
36 країнах світу. Break Free — 
це коаліція авторитетних між-
народних організацій, які бо-
рються проти змін клімату та 
викопного палива. Столичну 
ініціативу підтримали громад-
ський рух Екоцентр, Асоціація 
велосипедистів Києва, компа-
нія «Міста для життя», Міжна-
родний фестиваль докумен-
тального кіно про права люди-
ни Docudays UA.

фОТОфАкТ

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

Геологи, геофізики, бі-
ологи, медики, інже-

нери та інші фахівці  — 
свіжа кров, яка замінить 
в експедиції інших укра-
їнських романтиків, що 
провели на станції Вер-
надського непростий рік. 

 «Нині Україна присут-
ня в Антарктиці: серед 
29 країн, що мають право 
ухвалювати рішення про 
діяльність на льодовому 
континенті, наша посідає 
гідне місце. Для нас дуже 
важливо не втратити цьо-
го права, здобутого всіма 
попередніми експедиці-
ями й українськими нау-
ковцями. Маємо зробити 
все можливе, щоб, попри 
війну і фінансові пробле-
ми, станція Вернадсько-
го не припиняла роботи», 
— наголосила під час уро-
чистої церемонії проводів 
науковців міністр освіти і 
науки України Лілія Гри-
невич. 

Одна з проблем функ-
ціонування експеди-
цій — те, що нема науко-
вого судна для забезпе-
чення діяльності станції 
Вернадського. Своє суд-
но Україна втратила піс-

ля анексії Криму, а на 
придбання нового потріб-
но майже 2 мільйони до-
ларів.

«Нині не маємо ресурсів 
для придбання цього суд-
на, хоч воно нам дуже по-
трібне, і не лише для за-
безпечення роботи стан-
ції Вернадського, а й для 
інших наукових цілей. 
Сподіваюся, щойно фі-
нансова ситуація в Укра-
їні поліпшиться, зможемо 
придбати його», —  зазна-
чила міністр. 

Бюджет цьогорічної 
експедиції — 39,2 мільйо-
на гривень. Співпраця На-
ціонального антарктич-
ного наукового центру з 
міжнародними установа-
ми щороку набуває деда-
лі більшої динаміки. Ни-
ні НАНЦ підтримує ділові 
контакти з дослідниками 
Антарктики зі США, Ки-
таю, Туреччини, Польщі, 
Аргентини, Болгарії, Сло-
ваччини, Словенії, Чехії, 
Чилі. 

«Робота в екстремаль-
них умовах Льодового 
континенту має велике 
значення для нашої на-
уки та економічних пер-
спектив держави. На-
ші дослідники сприяють 
подальшому розвитку 

України та піднесенню її 
на міжнародному рівні», 
— наголосила Лілія Гри-
невич.

Кожен учасник експе-
диції залишає в Украї-
ні сім’ю, дехто навіть ма-
леньких дітей. Усі вчені 
мають власне досліджен-
ня, яке вони проводити-
муть на станції впродовж 
року. Науковці доклада-
ють чималих зусиль для 
втілення своїх розробок 
у практику. Торік групу 
українських учених-ге-
офізиків було відзначе-
но Державною премією 
України.

Разом із вченими на 
станцію вирушає техніч-
ний персонал, що підтри-
муватиме життєдіяль-
ність станції. 

Нагадуємо, що Украї-
на володіє однією антарк-
тичною станцією «Акаде-
мік Вернадський», розта-
шованою на мисі Марина 
острова Галіндез. Оскіль-
ки після розпаду Радян-
ського Союзу Росія оголо-
сила себе єдиною право-
наступницею всіх антарк-
тичних станцій СРСР, 
українські науковці втра-
тили можливість про-
водити дослідження на 
власній станції. Однак у 

1996 році Україна змо-
гла придбати британську 
станцію «Фарадей», при-
чому за символічну ціну 
— 1 фунт стерлінгів. Піс-
ля цього станцію пере-
йменували на честь пер-
шого президента НАН 
України.

Станція «Академік Вер-
надський» — це метеоро-
логічна та географічна об-
серваторія, яку Україна 
підтримує в межах Дер-
жавної цільової науково-
технічної програми про-
ведення досліджень в Ан-
тарктиці на 2011—2020 
роки.

Система договору про 
Антарктику містить реко-
мендації, угоди, конвенції 
та інші міжнародні пра-
вові документи, що уточ-
нюють та доповнюють до-
говір, серед яких Конвен-
ція про збереження мор-
ських живих ресурсів Ан-
тарктики. Україна — одна 
з 29 країн, що мають ста-
тус консультативних сто-
рін цього договору, тобто 
вона не просто його учас-
ник, а й має голос під час 
прийняття рішень на що-
річних самітах Антарк-
тичного договору, повідо-
мляє прес-служба Мініс-
терства освіти і науки.

Хто куди, а наші — в Антарктику
РОТАЦІЯ. Сьогодні на станцію Вернадського вирушає 
дванадцятеро українських вчених-дослідників
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