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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 5 квітня 2017 року
USD 2711.8953   EUR 2888.4397      RUB 4.7951     /    AU 341061.51      AG 4973.62      PT 257087.67     PD 216138.06

за 100 доларів США за 100 євро за 10  рублів за 10 тройських унцій
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ПЕРШІ КРОКИ

Житомирщина серед лідерів
децентралізації. Про успіхи та
проблеми об’єднаних громад
розповідає голова Житомирської
облради Володимир Ширма

ЦИФРА ДНЯ

Зупинка ТЕС не призведе
до обмеження
енергопостачання

ЕКОНОМІЯ. Обмеження енергопостачання через зупинку ук-
раїнських теплоелектростанцій не буде. Про це РБК-Україна за-
явив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.
«Відключати електроенергію не будуть по всій Україні», —  за-
певнив посадовець. Цю інформацію підтвердило і джерело в ДП
НЕК «Укренерго». «Обмежень не буде», — заявили в Укренерго
у відповідь на запитання журналістів  про можливі перебої з енер-
гопостачанням. Зазначимо, що вчора  для економії антрацитово-
го вугілля припинила роботу Трипільська ТЕС. Крім того, через
блокаду поставок вугілля з окупованого Донбасу призупинила
роботу Придніпровська ТЕС. Також із 6 квітня призупинить роботу
Зміївська ТЕС. Призупинення роботи ТЕС пов’язано з надлишко-
вими потужностями в системі. 

Раніше профільне міністерство запропонувало з 1 квітня 2017
року збільшити індикативну ціну на вугілля для теплових елек-
тростанцій, енергогенеруючих компаній та теплових електроцен-
тралей до 2000 грн/т (без ПДВ та витрат на транспортування) з
урахуванням базових показників якості.

ЦИТАТА ДНЯ

ІВАННА КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ: 
«Формальне скасування
позаблоковості — крок 

важливий, але недостатній 
для повноцінного 

гарантування безпеки 
нашої держави, тому 

ми сприймаємо членство 
в НАТО як стратегічну 

мету». 
Віце-прем’єр-міністр про інтеграцію України 
до Північноатлантичного альянсу
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ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

На Сумщині зменшилась
кількість отримувачів допомоги 
з безробіття, і збільшилась
кількість вакансій, особливо
багато їх для робітників

Замість битви за врожай —
битви за ринки?

ПРІОРИТЕТИ. Необхідно виробити на державному рівні
стратегію: що вирощувати, скільки, і кому продавати
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1,6 млн га
вже засіяли ранніми зерновими

вітчизняні аграрії

Земля, освіта і здоров’я — 
усе «в ім’я громадянина»
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр запевнив найбідніших українців, що у 2018-му 
вони нарешті зможуть заощаджувати

Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»

Прем’єр-міністр Володимир
Гройсман відкривав захід

закликом до народних депутатів
від усіх фракцій парламенту,
щоб ті пристали до державниць-
кої позиції й підтримали п’ять
ключових реформ Кабміну. Пен-

сійні та земельні видозміни ра-
зом із проведенням публічної
приватизації і нововведення в
освітній галузі та галузі охорони
здоров’я можуть стати підґрун-

тям економічного зростання
країни з 2018 року. Конфігура-
цію по-українському відкриє
пенсійна реформа. Уже най-
ближчим часом озвучуватимуть

конкретні пропозиції-зміни. Літ-
нім громадянам з мінімаль-
ною пенсією уряд обіцяє
перші позитивні зрушення
вже з 1 жовтня 2017-го. 2
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Іванова Юрія Олексійовича, який мешкає за адресою: 
вул. Паркова, буд. 8, кв. 5, м. Антрацит, Луганської об-
ласті та Ладика Андрія Володимировича, який мешкає 
за адресою: вул. Петровського, буд. 29, кв. 51, м. Ан-
трацит Луганської області викликають як відповідачів 
у судове засідання по цивільній справі № 2/431/494/17 
за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» 
в особі філії — Луганського обласного управління АТ 
«Ощадбанк» до Іванова Юрія Олексійовича, Ладика Ан-
дрія Володимировича про стягнення заборгованості за 
Договором відновлюваної кредитної лінії, яке відбудеть-
ся 11 квітня 2017 року о 09 годині 30 хв. в приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, 
вул. Миру, 38-«а».

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

Суддя О.М. Березка

Краснолиманським міським судом Донецької облас-
ті (84406, м. Лиман, вул Незалежності, 13) розглядаєть-
ся цивільна справа № 236/602/17 за позовом Публічно-
го акціонерного товариства «Державний Ощадний банк 
України» в особі філії — Донецьке обласне управління 
АТ «Ощадбанк» до Бірулі Сергія Петровича, Жука Сер-
гія Вікторовича, Кривульської Людмили Олександрівни 
про стягнення заборгованості за кредитним договором 
в розмірі 38592,60 гривень.

Відповідачі Біруля Сергій Петрович, Жук Сергій Вікто-
рович, Кривульська Людмила Олександрівна виклика-
ються до каб. № 20 суду на 10 квітня 2017 року на 08 
годину 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачів, спра-
ва буде розглянута без їхньої участі за наявними дока-
зами. 

Суддя Біланова Н.В.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Плотницького Ігоря Венедиктовича, 24.06.1964 
року народження (останнє відоме місце проживання: м. 
Луганськ, вул. Шевченка, 4, кв. 69) у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 3 ст. 146, ч.2 ст.258, ч. 3 ст. 332 КК 
України у судове засідання, яке відбудеться 11 квітня 
2017 року о 17 год. 00 хв.

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

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

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Оріхівський районний суд Запорізької 
області викликає Покрову Андрія Олексі-
йовича, 29.07.1975 року народження, в су-
дове засідання по кримінальному прова-
дженню № 1-кп/323/58/17 (323/406/17-к) 
за обвинуваченням Покрови Андрія Олек-
сійовича за фактом вчинення злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
яке відбудеться 24 квітня 2017 року о 10-
00 год. в приміщенні суду за адресою: За-
порізька область, м. Оріхів, вул. Травнева, 
23, кабінет № 9. 

Суддя Смокович М.В.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виклик
Комінтернівський районний суд м. Хар-

кова повідомляє обвинуваченим за ч. 1 
ст.258-3, ч. 2 ст. 28, ст. 113, ч. 2 ст. 258, ч. 2 
ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України у криміналь-
ному провадженні № 1-кп/641/275/2017 
особам:

Собченко Олег Васильович, місце про-
живання: м. Харків, вул. Садовий Проїзд, 
18/2, кв. 102;

Монастирьов В’ячеслав Вадимович, 
місце проживання: м. Харків, пров. Гера-
симовський, 32;

Монастирьов Вадим Васильович, місце 
проживання: м. Харків, пров. Герасимов-
ський, 32;

Бондаренко Олександр Сергійович, міс-
це проживання: м. Харків, вул. Ковтуна, 
10, кв. 2;

Бараненко Андрій Володимирович, міс-
це проживання: м. Харків, пров. Псарів-
ський, 2

Ларіков Віктор Олексійович, місце про-
живання: Харківська область, м. Лозова, 
3-й мікрорайон, б. 20, кв. 29;

Логінов Дмитро Михайлович, місце 
проживання м. Харків, просп. Перемоги, 
72-г, кв. 186;

Кальоних Василь Петрович, місце про-
живання м. Харків, вул. Працюючих, 14;

Михеєнко Сергій Олександрович, міс-
це проживання м. Харків, вул. Рибалко, 
47-а, кв. 189
про те, що 10.04.2017 о 14:00 год. за адре-
сою: м. Харків, пров. Брянський, 5, у за-
лі №7 відбудеться підготовче судове за-
сідання у кримінальному провадженні  
№ 1-кп/641/275/2017. Поважні причини 
неприбуття передбачені ст.138 КПК Укра-
їни. У разі неявки у судове засідання без 
поважних причин або неповідомлення про 
причини неприбуття, справа може бути 
розглянута у Вашу відсутність. Додатково 
просимо надати паспорт. 

Суддя Буцький В.В.

Лисичанський міський суд Луганської об-
ласті викликає як відповідача Саакяна Ар-
сена Миколайовича (відоме місце реєстра-
ції: 93400, Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, вул. Курчатова, буд. 21-а, кв. 53, дру-
га адреса: 93100, Луганська область, м. Ли-
сичанськ, вул. Миру, 14, кв. 2, по справі  
№ 415/6151/16-ц, н.п. 2/415/157/17) за по-
зовом Лисичанської міської ради про стяг-
нення збитків, спричинених внаслідок без-
підставного використання земельної ділянки 
у судове засідання, що відбудеться 11 квіт-
ня 2017 року о 13-00 год. в приміщенні суду 
за адресою: м. Лисичанськ, Луганської обл., 
вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2.

До розгляду цивільної справи відповідачу 
пропонується надати суду письмові пояснен-
ня та заперечення, а також усі наявні дока-
зи по справі.

У разі неявки відповідача у судове засідан-
ня, справу буде розглянуто на підставі нада-
них суду документів, відповідно до ст. 169 
ЦПК України.

Суддя Чернобривко  Л.Б.

Повістка про виклик  
в суд обвинуваченого

В провадженні Сватівського районного суду 
Луганської області — судді Юрченко C.O. зна-
ходиться спеціальне кримінальне проваджен-
ня № 426/10693/16-к стосовно Толмачова Олек-
сандра Олександровича, 15.12.1982 року наро-
дження, обвинуваченого у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвину-
вачений Толмачов Олександр Олександрович 
зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. 
Челюскінців, буд. 143, кв.91.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК Украї-
ни, Сватівський районний суд Луганської облас-
ті викликає Толмачова Олександра Олександро-
вича у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 12 квітня 2017 року о 09 год. 30 хв. в за-
лі Сватівського районного суду Луганської об-
ласті, що розташований за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у 
складі головуючого судді Юрченко C.O., суддів 
Л.Б. Реки А.С., Осіпенко Л.М.

Повістка про виклик  
в суд обвинуваченого

В провадженні Сватівського районного су-
ду Луганської області— судді Юрченко С.О. 
знаходиться спеціальне кримінальне прова-
дження № 426/17404/16-к стосовно Кошкал-
ди Наталії Борисівни, 11.11.1970 року наро-
дження, обвинуваченої у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Об-
винувачена Кошкалда Н.Б. зареєстрована за 
адресою: м. Лутанськ, проїзд 2-й Онєжський, 
14-Б.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК 
України, Сватівський районний суд Луган-
ської області викликає Кошкалду Наталію 
Борисівну у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 12 квітня 2017 року о 10 год. 00 
хв. в залі Сватівського районного суду Луган-
ської області, що розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя 
Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суд-
дів у складі головуючого судді Юрченко C.O., 
суддів Попової О.М., Скрипник C.M.

Старобільський районний суд Луганської 
області викликає: Бреус Володимира Воло-
димировича, який проживає за адресою: вул. 
Ленінградська, буд. 45, м. Антрацит Луган-
ської області, Україна, як відповідача у судо-
ве засідання по цивільній справі за позовом 
Бреус Світлани Миколаївни до Бреус Володи-
мира Володимировича про розірвання шлю-
бу, яке призначене на 12 квітня 2017 р. на 16-
00 год., в приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-а, 
за дорученням світового судді судової дільни-
ці №1 Сормовського судового району  м. Ниж-
ній Новгород Нижегородської області, для вру-
чення судових документів, а також повідомля-
ємо, про те, що справа про розірвання шлюбу 
буде розглядатися в судовій дільниці №1 Со-
рмовського судового району м. Нижній Нов-
город Нижегородської області о 13-10 год. 28 
квітня 2017 р. за адресою: Російська Федера-
ція, Нижегородська область, м. Нижній Новго-
род, вул. Василя Іванова, буд. 56 «А», 603950.

У разі неявки на вказані судові засідання, 
суд розглядатиме справу без участі відповіда-
ча на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. В. Ткач
Старобільський районний суд Луганської об-

ласті викликає: Саутіну Олену Юріївну, яка про-
живає за адресою: вул. Московська, буд. 8, кв. 
10, пос. Дубовський, Антрацитівський район Лу-
ганської області, Україна, як відповідача у судо-
ве засідання по цивільній справі за позовом Са-
утіна Геннадія Віталійовича до Саутіної Олени 
Юріївни про розірвання шлюбу, яке призначе-
не на 12 квітня 2017 р. на 15-30 год., в примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, м. 
Старобільськ, вул. Миру, 38-а, за дорученням 
в.о. світового судді судової дільниці №2 Кога-
лимського судового району Ханти-Мансійсько-
го автономного округу Югра, для вручення су-
дових документів, а також повідомляємо, про 
те, що справа про розірвання шлюбу буде роз-
глядатися в судовій дільниці №2 Когалимського 
судового району Ханти-Мансійського автоном-
ного округу Югра о 10-00 год. 10 травня 2017 
р., за адресою: Росія, Ханти-Мансьйський ав-
тономний округ— Югра, м. Когалим, вул. Ми-
ру, буд. 24.

У разі неявки на вказані судові засідання, суд 
розглядатиме справу без участі відповідача на 
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. В. Ткач

В провадженні Солом’янського район-
ного суду м. Києва перебуває криміналь-
не провадження відносно Моісеєнко Тетя-
ни Іллівни, 06.03.1953 року народження, 
обвинуваченої у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове 
засідання викликається Моісеєнко Тетя-
на Іллівна, 06.03.1953 року народження, 
обвинувачена у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України, яке відбудеться 11 квіт-
ня 2017 року о 14-30 год., в приміщен-
ні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 
1, каб. 5, під головуванням судді Захаро-
вої А.С.

У разі неявки обвинуваченої, дане ого-
лошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченої в порядку спеціального судового 
провадження.

Первомайський міськрайонний суд 
Миколаївської області повідомляє Топ-
чій Людмилу Миколаївну, останнє ві-
доме місце проживання якої: вул. Пав-
ла Тичини, 37, м. Первомайськ Микола-
ївської області, про те, що судовий роз-
гляд у цивільній справі за № проваджен-
ня 2/484/533/17 за позовом Топчій Зої Ле-
онідівни до Топчій Людмили Миколаїв-
ни про визнання особи такою, що втра-
тила право користування будинком, при-
значено на 10 квітня 2017 року об 11-30. 
На призначений час Топчій Людмилі Ми-
колаївні слід з’явитися до суду за адре-
сою: вул. Івана Виговського, 18, м. Пер-
вомайськ Миколаївської області. При со-
бі мати паспорт або інший документ, що 
посвідчує особу.

У разі неявки відповідача позов, на під-
ставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України, буде роз-
глянутий за її відсутності на підставі наяв-
них у справі доказів.

Суддя Т. Ю. Фортуна

Артемівський міськрайонний суд Доне-
цької області (84500, м. Бахмут, вул. Ми-
ру, 5) проводить розгляд цивільної спра-
ви за позовом Публічне акціонерне това-
риство комерційний банк «Приват Банк» 
до Севостьянова Володимира Анатолійо-
вича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Відповідач у справі Севостьянов Воло-
димир Анатолійович, проживає за адре-
сою: 84522, Донецька область, Бахмут-
ський район, м. Сіверськ, вул. Сосюри, 
6/14, викликається в судове засідання, 
призначене на 10 год. 00 хв. 11.04.2017 р., 
до суду, каб. № 213, для участі у розгляді 
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення на позов та відповідні дока-
зи. У випадку неможливості прибуття, від-
повідач повинен повідомити суд про при-
чини неявки. За інших обставин розгляд 
справи відбудеться у його відсутності. 

Суддя Чопик О.П.

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Організаційний комітет з питань 

розвитку Національного меморіального 
комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею 

Революції Гідності
З метою увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні та подій Революції Гідності, спри-

яння розвитку Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — Му-
зею Революції Гідності та забезпечення спорудження Меморіального комплексу Ге-
роїв Небесної Сотні ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утворити Організаційний комітет з питань розвитку Національного меморіаль-
ного комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гідності (далі — Орга-
нізаційний комітет), призначивши КОВАЛЬЧУКА Віталія Анатолійовича — Першого 
заступника Глави Адміністрації Президента України та КУБІВА Степана Івановича — 
Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра економічного розвитку і торгівлі 
України співголовами Організаційного комітету.

2. Затвердити персональний склад Організаційного комітету з питань розвитку 
Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Револю-
ції Гідності (додається).

3. Надати співголовам Організаційного комітету право залучати в установленому 
порядку до роботи в Організаційному комітеті представників органів виконавчої вла-
ди, наукових установ, громадських об’єднань, а також вітчизняних та іноземних фа-
хівців, незалежних експертів, утворювати робочі групи для забезпечення діяльнос-
ті Організаційного комітету.

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

м. Київ
4 квітня 2017 року
№ 98/2017

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Указом Президента України 

від 4 квітня 2017 року № 98/2017
СКЛАД 

Організаційного комітету з питань розвитку Національного меморіального 
комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гідності

КОВАЛЬЧУК Віталій Анатолійович — Перший заступник Глави Адміністрації Пре-
зидента України, співголова Організаційного комітету

КУБІВ Степан Іванович — Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр еконо-
мічного розвитку і торгівлі України, співголова Організаційного комітету

БОНДАРЧУК Володимир Сергійович — голова громадської організації «Родина 
Героїв Небесної Сотні» (за згодою)

В’ЯТРОВИЧ Володимир Михайлович — Голова Українського інституту національ-
ної пам’яті

ГУРИК Ігор Романович — голова благодійного фонду «Майдан Гідності» (за зго-
дою)

ГУСАКОВ Володимир Миколайович — президент Національної спілки архітекто-
рів України (за згодою)

ДАНИЛЮК Олександр Олександрович — Міністр фінансів України
ЗУБКО Геннадій Григорович — Віце-прем’єр-міністр України — Міністр регіональ-

ного розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

КЛИЧКО Віталій Володимирович — голова Київської міської державної ад-
міністрації

КУЦИК Іван Маркович — Керівник Державного управління справами
НИЩУК Євген Миколайович — Міністр культури України
ПАВЛЕНКО Ростислав Миколайович — Заступник Глави Адміністрації Пре-

зидента України
ПОШИВАЙЛО Ігор Володимирович — генеральний директор Національно-

го меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гід-
ності (за згодою)

СИДОРЕНКО Павло Володимирович — представник Ініціативної групи по-
страждалих на Майдані (за згодою)

СПАСИБКО Олександр Валерійович — заступник голови Київської міської 
державної адміністрації

ЦЕПУН Юлія Миколаївна — представник громадського формування «Муні-
ципальна варта» (за згодою)

ЧЕПЕЛИК Володимир Андрійович — голова Національної спілки художни-
ків України (за згодою)

ШВЕЦЬ Тамара Василівна — голова громадської організації «Об’єднання ро-
дин Небесної сотні та активістів Революції Гідності» (за згодою).

Глава Адміністрації Президента України І.РАЙНІН

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення суддів

Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та під-
пункту 2 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Призначити у місцевих адміністративних судах на посади:

суддів Дніпропетровського окружного адміністративного суду:
БОЖЕНКО Наталію Василівну, 
БОНДАР Марину Володимирівну, 
БУКІНУ Лілію Євгенівну, 
ВРОНУ Олену Віталіївну, 
ГОЛОБУТОВСЬКОГО Романа Зіновійовича, 
ДЄЄВА Миколу Владиславовича, 
ІЛЬКОВА Василя Васильовича, 
КОНЄВУ Світлану Олександрівну, 
КОРЕНЕВА Андрія Олексійовича, 
ПРУДНИКА Сергія Володимировича, 
РЯБЧУК Олену Сергіївну, 
СЛІПЕЦЬ Надію Євгенівну, 
ТУЛЯНЦЕВУ Інну Василівну;

суддів Донецького окружного адміністративного суду:
ГОЛУБОВУ Ларису Борисівну, 
ДАВИДЕНКО Тетяну Вікторівну, 
КОЧАНОВУ Поліну Валеріївну, 
ОЛІШЕВСЬКУ Вікторію Віталіївну, 
ТОЛСТОЛУЦЬКУ Марину Миколаївну;

судді Закарпатського окружного адміністративного суду
КАЛИНИЧ Ярославу Михайлівну;

суддів Запорізького окружного адміністративного суду:
БОЙЧЕНКО Юлію Петрівну, 
КАЛАШНИК Юлію Вікторівну;

судді Івано-Франківського окружного адміністративного суду
БІНЬКОВСЬКУ Наталію Василівну;

суддів Луганського окружного адміністративного суду:

БАСОВУ Наталію Миколаївну, 
ЗАХАРОВУ Олену Вячеславівну, 
ІРМЕТОВУ Олесю Віталіївну, 
КИСЕЛЬОВУ Євгенію Олександрівну, 
ПЕТРОСЯН Крістіну Єрвандівну, 
ПЛЯШКОВУ Катерину Олександрівну, 
СВЕРГУН Ірину Олексіївну, 
СЕКІРСЬКУ Анжелу Геннадіївну, 
ЧЕРНЯВСЬКУ Тетяну Іванівну, 
ШИРОКУ Катерину Юріївну;

судді Миколаївського окружного адміністративного суду
ЛІСОВСЬКУ Наталію Вікторівну;

суддів Полтавського окружного адміністративного суду:
АЛЄКСЄЄВУ Наталію Юнівну, 
ДОВГОПОЛ Марію Володимирівну, 
КЛОЧКА Костянтина Івановича, 
КУКОБУ Олександра Олександровича, 
СИЧ Світлану Сергіївну, 
СЛОБОДЯНЮК Наталю Іванівну, 
СУПРУНА Євгенія Борисовича, 
ШЕВЯКОВА Ігоря Сергійовича;

суддів Рівненського окружного адміністративного суду:
ГУДИМУ Ніну Сергіївну, 
ДОРОШЕНКО Наталію Олексіївну, 
ДРУЗЕНКО Наталію Василівну, 
ЗОЗУЛЮ Дмитра Петровича, 
КОМШЕЛЮК Тамару Оруджалієвну, 
МАХАРИНЦЯ Дмитра Євгенійовича, 
НЕДАШКІВСЬКУ Катерину Михайлівну, 
ЩЕРБАКОВА Володимира Валерійовича;

суддів Харківського окружного адміністративного суду:
БАДЮКОВА Юрія Вячеславовича, 
БІДОНЬКА Анатолія Васильовича, 
БІЛЕНСЬКОГО Олега Олексійовича, 
БІЛОВУ Ольгу Валентинівну, 
ВОЛКОВУ Людмилу Миколаївну, 
ВОЛОШИНА Дмитра Анатолійовича, 
ЗАІЧКО Олену Вікторівну, 
МОРОКО Анастасію Сергіївну, 
ПАНОВА Миколу Миколайовича, 
ПІСКУН Вікторію Олександрівну, 
РУБАН Вікторію Володимирівну, 
ЧУДНИХ Світлану Олександрівну, 
ШЛЯХОВУ Олену Миколаївну;

судді Чернівецького окружного адміністративного суду:
ГРИГОРАША Віталія Олександровича;

суддів окружного адміністративного суду міста Києва:
ВЄКУА Нану Гуриєлівну,
ГРИГОРОВИЧА Павла Олександровича, 
КЛИМЕНЧУК Наталію Миколаївну, 
КОСТЕНКА Дмитра Анатолійовича, 
СМОЛІЯ Ігоря Володимировича, 
ШРАМКО Юлію Теодорівну.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
3 квітня 2017 року
№ 95/2017
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Дніпровський районний суд м. Дніпродзержин-
ська Дніпропетровської області викликає у відкри-
те судове засідання як відповідача на 14.00 годину 
12 квітня 2017 року Сольоного Валерія Івановича, 
останнє відоме місце проживання за адресою: Дні-
пропетровська область, м. Кам’янське (Дніпродзер-
жинськ), вул. Воїнів-афганців (Інтернаціоналістів), 
16-32, по цивільній справі за позовом Сольоної Оль-
ги Андріївни до Сольоного Валерія Івановича про ви-
знання особи такою, що втратила право користуван-
ня жилим приміщенням.

Відкрите судове засідання по цивільній справі 
відбудеться під головуванням судді Замкової Я.В. у 
приміщенні Дніпровського районного суду м. Дні-
продзержинська за адресою: Дніпропетровська об-
ласть, м. Кам’янське, вул. Тритузна, 166, 2 поверх, 
кабінет № 13.

Суддя Я. В. Замкова

Коростенський міськрайонний суд Житомирської 
області викликає в судове засідання Обиход Яну Ва-
силівну, 28.06.1994 року народження, мешканку: с. 
Нивки Коростенського району Житомирської облас-
ті, як відповідачку в цивільній справі за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Приватбанк» до 
Обиход Яни Василівни про стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться 3 травня 2017 року о 8 
годині 30 хвилин у залі судових засідань №3 Корос-
тенського міськрайонного суду.

У разі неявки відповідачки або неповідомлення 
про причини неявки, справа буде розглянута у від-
сутність відповідачки на підставі наявних доказів.

Суддя Коваленко В. П.

Старобільський районний суд Луганської облас-
ті викликає Євдокимова Юрія Олександровича, який 
зареєстрований за адресою: Луганська область,  
м. Старобільськ, вул. Заводська, 24 — як від-
повідача в судове засідання по цивільній справі  
№ 2/431/397/17 за позовом Бахтин Лариси Миколаїв-
ни до Євдокимова Ю. О., Старобільської міської ради 
Луганської області про усунення перешкод в корис-
туванні будинком та зняття з реєстраційного обліку, 
яке відбудеться 14 квітня 2017 року о 09 год. 00 хв. 
у приміщенні суду за адресою: Луганська область,  
м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а».

У разі неявки на вказане судове засідання, суд 
розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 
169 ЦПК України, при цьому за результатами розгля-
ду справи по суті буде винесено заочне рішення.

У провадженні Заставнівського районного суду 
знаходиться цивільна справа № 716/244/17 за позо-
вом Лопатенка Юрія Вікторовича до Фрізен Евелін 
про розірвання шлюбу.

Розгляд зазначеної справи призначено на 12.30 
год. 21.04.2017 року в приміщенні Заставнівсько-
го районного суду за адресою: Чернівецька область, 
м. Заставна, вул. Незалежності, 95, зал судових засі-
дань № 3, суддя Пухарєва О. В.

Суд викликає відповідачку, Фрізен Евелін, 
25.05.1974 року народження, останнє відоме міс-
це проживання: м. Заставна, вул. Бажанського, 113 
Чернівецької області.

Явка до суду обов’язкова, в разі вашої неявки 
справа розглядатиметься за наявними в ній матері-
алами.

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що 30.03.2017 ро-
ку розглянуто цивільну справу № 409/311/17-ц (провадження № 2/409/310/17) за позо-
вом Братасюк Олени Петрівни до Кірюхіна Олександра Олександровича про позбавлен-
ня батьківських прав та винесено заочне рішення, яким позов задоволено.

Суддя Третяк О. Г.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно,  
що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Донецьк,  

вул. Постишева, 137, власником якого є Логвінов Олег Миколайович, 
вважати втраченим.

У Подільському районному суді м. Києва 15 травня 2017 року о 09 год. 
00 хв. під головуванням судді Богінкевич С. М. буде розглядатись цивільна 
справа за позовом Лазутіної Лілії Миколаївни до Лазутіна Антона Володими-
ровича про розірвання шлюбу. Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у 
судове засідання обов’язкова.

ПОВІСТКА
Підозрюваний(на) 

Романенко 
Володимира Вікторовича 26.09.1970 м. Ялта,  вул. Дмитрієва, 4,

Автономна Республіка Крим 42016000000002695

Кулєшова Оксана Ігорівна 06.11.1980 м. Ялта, вул. Дмитрієва, 4, Автономна Республіка Крим 42016000000002697

Гулевич Юрія Григоровича 31.07.1959 м. Сімферополь,  вул. Балаклавська, 117, кв. 64,  
Автономна Республіка Крим 42016000000002457

Уржумова  
Наталя Валеріївна 21.02.1972 м. Сімферополь,  вул. Кечкеметська, 87, кв. 54  

Автономена Республіка Крим 42016000000002461

Федоренко 
Евеліна Робертівна 03.09.1972 м. Сімферополь, вул. Складська, 25/19  

Автономна Республіка Крим 42016000000002450

Кулінська  
Наталя Володимирівна 20.05.1975 м. Феодосія, вул. Свердлова, 1,

Автономна Республіка Крим 42016000000002373

Шаповал  
Анастасія Володимирівна 06.09.1983 м. Феодосія, вул. Свердлова, 1,

Автономна Республіка Крим 42016000000002380

Лантратова 
Антоніна Іванівна 08.09.1963 м. Алушта, вул. Судацька, 24  

Автономна Республіка Крим 42016000000002622

Биховець 
Михайло Олександрович 13.08.1976 м. Сімферополь, вул. Лексіна, 46, кв. 58,   

Автономна Республіка Крим 42016000000002612

Короткова Любов Михайлівна 19.08.1966 м. Керч,  вул. Свердлова, 4, Автономна Республіка Крим 42017000000001073

Іщенко Василь Іванович 10.02.1954 м. Сімферополь, вул. Павленка, 2,  
Автономна Республіка Крим 42016000000002629

Авраміді 
Тетяна Станіславівна 03.06.1972 м. Сімферополь, вул. Павленка, 2    

Автономна Республіка Крим 42016000000002702

Рошка 
Марина Володимирівна 20.02.1976 вул. Павленка, 2, м.Сімферополь,  

Автономна Республіка Крим 42016000000003290

Белоусов   
Едуард Феліксович 27.07.1958 вул. Павленка, 2, м.Сімферополь, 

Автономна Республіка Крим 42016000000002711

Тимошенко  
Катерина Григорівна 06.05.1967 вул. Павленка, 2, м.Сімферополь,  

Автономна Республіка Крим 42016000000002767

відповідно до вимог ст.133, 135, 278 КПК України викликається на 10 квітня 2017 року з 09 год. 00 хв. до 18 год 00 хв. до 
прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях  управління з питань представництва інтере-
сів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Ге-
неральної прокуратури України Кокошко О.В. у кабінет №712 за адресою: бульвар Лесі Українки 26-а, м. Київ (тел. 044-596-
70-13) про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. 

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

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

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

до якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне під-
твердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поваж-
них причин або не повідомив 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, прокурора;від 0,5 до 2 розмірів 
мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

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

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без 

поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнарод-
ний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

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

Генеральної прокуратури України  
О. Кокошко

Апеляційний суд Донецької області у м. Бахмуті 
(вул. Свободи, 10, м. Бахмут, 84500) розглядає апе-
ляційну скаргу прокурора прокуратури Донецької об-
ласті на ухвалу Артемівського міськрайонного суду 
Донецької області від 30 листопада 2016 року про 
повернення обвинувального акта в кримінальному 
провадженні № 42015050000000114 відносно Гнеся 
Романа Анатолійовича, Штепи Олександра Сергійо-
вича, Полякова Євгена Олександровича, Харитонен-
ка Анатолія Олександровича за ст. 2583 ч. 1 КК Укра-
їни.

Обвинувачені по справі: Гнесь Роман Анатолійо-
вич, зареєстрований за адресою: м. Бахмут, вул. Юві-
лейна, буд. 28, кв. 45; Штепа Олександр Сергійович, 
зареєстрований за адресою: м. Бахмут, вул. Ювілей-
на, буд. 38, кв. 17; Поляков Євген Олександрович, за-
реєстрований за адресою: м. Бахмут, вул. Ювілейна, 
буд. 46, кв. 4; Харитоненко Анатолій Олександрович, 
зареєстрований за адресою: м. Бахмут, вул. Красно-
армійська, буд. 38, кв. 19, викликаються на судове 
засідання, яке відбудеться 25 квітня 2017 року о 09 
годині 00 хвилин до апеляційного суду Донецької об-
ласті для участі у розгляді справи за адресою: м. Бах-
мут, вул. Свободи, 10. У випадку відкладення судово-
го засідання наступний розгляд відбудеться 27 квіт-
ня 2017 року о 09 год. 00 хв.

У випадку неприбуття, обвинувачені повинні пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута у їхню відсутність.

Суддя Д. О. Круподеря

Лисичанський міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідачів: Шаталова Олександра Олек-
сандровича, 1983 р.н. (відоме місце реєстрації: вул. 
Зорге, буд. 1, кв. 5, с. Ю-Ломуватка, м. Брянка, Лу-
ганської області, 94194), Шаталова Дмитра Олексан-
дровича, 1987 р.н. (відоме місце реєстрації вул. Зор-
ге, буд. 6, кв. 8, с. Ю-Ломуватка, м. Брянка, Луган-
ської області, 94194), Уполовнікова Руслана Юрійо-
вича, 1991р.н., (місце реєстрації: вул. Зорге, буд. 6, 
кв. 11, с. Ю-Ломуватка, м. Брянка, Луганської облас-
ті, 94194 по справі № 415/1591/17, н.п. 2/415/827/17) 
за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк Украї-
ни» в особі філії — Луганського обласного управлін-
ня AT «Ощадбанк» про стягнення заборгованості за 
кредитним договором у судове засідання, що відбу-
деться 14 квітня 2017року о 08-30 год. в приміщен-
ні суду за адресою: м. Лисичанськ, Луганської обл., 
вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2.

Лисичанський міський суд Луганської облас-
ті викликає як відповідачів: Джаін Тетяну Михай-
лівну, 1981 р.н. (відоме місце реєстрації: вул. Лені-
на, буд.71, кв. 109, м. Алчевськ, Луганської облас-
ті), Джаін Нітіна Кумар, 1978 р.н. (відоме місце ре-
єстрації: вул. Леніна, буд.71, кв.109, м. Алчевськ, 
Луганської області) по справі № 415/1596/17, н.п. 
2/415/829/17) за позовом ПАТ «Правекс-Банк» про 
стягнення заборгованості за кредитним договором у 
судове засідання, що відбудеться 14 квітня 2017 ро-
ку о 10-00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Ли-
сичанськ Луганської обл., вул. Штейгерська, буд.38, 
зал № 2.

Денисенко Ганну Андріївну, 1978 р.н. (відоме міс-
це реєстрації: вул. Мічуріна, буд. 14, с. Михайлівка, 
Перевальський район Луганської області, 94311), по 
справі № 415/1597/17, н.п. 2/415/830/17) за позовом 
ПАТ «Правекс-Банк» про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором у судове засідання, що 
відбудеться 14 квітня 2017 року о 09-30 год., в при-
міщенні суду за адресою: м. Лисичанськ Луганської 
обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2.

Галайко Надію Валентинівну, 1978 р.н, відоме 
місце реєстрації: вул. Яблочкіна, буд. 53, м. Брянка, 
Луганської області), по справі № 415/1599/17, н.п. 
2/415/832/17) за позовом ПАТ «Правекс-Банк» про 
стягнення заборгованості за кредитним договором у 
судове засідання, що відбудеться 14 квітня 2017 ро-
ку о 09-00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Ли-
сичанськ, Луганської обл., вул. Штейгерська, буд. 38, 
зал № 2.

До розгляду цивільної справи відповідачам пропо-
нується надати суду письмові пояснення та запере-
чення, а також усі наявні докази по справі.

У разі неявки відповідачів у судове засідання, 
справу буде розглянуто на підставі наданих суду до-
кументів, відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя Чернобривко Л. Б.

Повідомлення про зміну найменування та юри-
дичної адреси Приватного вищого навчаль-
ного закладу «Київський медичний уні-
верситет», ідентифікаційний код 16478809.

Цим повідомляємо Вас про те, що з 15 берез-
ня 2017 року Приватний вищий навчальний заклад 
«Київський медичний університет УАНМ» (скороче-
не ПВНЗ «Київський медичний університет») пере-
йменовано на Приватний вищий навчальний заклад 
«Київський медичний університет» (скорочене ПВНЗ 
«Київський медичний університет»).

З 15 березня 2017 року юридична адреса Приват-
ного вищого навчального закладу «Київський ме-
дичний університет»: 01004, м. Київ, Печерський р-н, 
вул. Велика Васильківська, буд. 17, літ. А.

Зазначені зміни в найменуванні та адреси юридич-
ної особи було внесено до Єдиного державного ре-
єстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 
у встановленому Законом порядку, що підтверджу-
ється Випискою із зазначеного реєстру від 16 берез-
ня 2017 року.

Ідентифікаційний код юридичної особи, банківські 
реквізити залишилися без змін.

20 квітня 2017 року о 10.00 год. у залі судових за-
сідань Шумського районного суду Тернопільської об-
ласті за адресою: м. Шумськ, вул. І.Франка, 28, відбу-
деться слухання цивільної справи №609/135/17 за позо-
вом Дужика Олександра Дмитровича до Дужик Оксани 
Дмитрівни, зацікавленої особи: Служби у справах дітей 
Шумської районної державної адміністрації, про позбав-
лення батьківських прав та стягнення аліментів.

Суд викликає Дужик Оксану Дмитрівну, 16.08.1977 
року народження, останнє місце проживання: м. Неті-
шин, проспект Незалежності, 24, кв. 102 Хмельницької 
області, у судове засідання, як відповідачку.

У разі неявки відповідачки на вказане судове засідан-
ня, суд розглядатиме справу без участі відповідачки на 
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Ковтунович О. В.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні  
спеціального досудового розслідування

Підозрюваний громадянин України Цімбота Василь 
Васильович, 26.01.1984 року народження, уродже-
нець м. Хуст Закарпатської області, зареєстрований за 
адресою: Закарпатська область, м. Хуст, вул. Молодіж-
на, буд. З, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК Укра-
їни, Вам необхідно з’явитись о 09 год. 00 хв. 10 квітня 
2017 року до кабінету № 64 слідчого відділу УСБУ в За-
карпатській області, до старшого слідчого в ОВС - кри-
міналіста слідчого відділу Управління СБ України в За-
карпатській області Кіщака О.І. за адресою: місто Ужго-
род, вулиця Довженка, 3, для повідомлення Вам підозри 
у кримінальному провадженні № 22016070000000017 за 
ознаками вчинення Вами злочинів, передбачених ч. 2 ст. 
110, ч. 1 ст. 111 КК України, а також для участі в прове-
денні слідчих та процесуальних дій.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні  
спеціального досудового розслідування

Підозрюваний громадянин Російської Федерації Кон-
дяков Олександр Володимирович, 15.10.1948 року на-
родження, зареєстрований за адресою: Російська Феде-
рація, Московська обл., Подольський р-н, м. Клімовськ, 
Октябрьская площа, буд. 5, кв. 118, на підставі ст.ст. 133, 
135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитись о 13 
год. 00 хв. 10 квітня 2017 року до кабінету № 64 слід-
чого відділу УСБУ в Закарпатській області, до старшого 
слідчого в ОВС — криміналіста слідчого відділу Управ-
ління СБ України в Закарпатській області Кіщака О.І. за 
адресою: місто Ужгород, вулиця Довженка, 3, для по-
відомлення Вам підозри у кримінальному провадженні 
№ 22017070000000041 за ознаками вчинення Вами зло-
чинів, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. З ст. 110-2 КК Укра-
їни, а також для участі в проведенні слідчих та процесу-
альних дій.

Вінницький міський суд Вінницької об-
ласті викликає як відповідача Фортель Фа-
ню Аврамівну у цивільній справі номер 
127/24202/16-ц за позовом Коновал Л. М. 
до Фортель Ф. А., Вінницької міської ра-
ди про визнання біржового контракту на 
купівлю-продаж нерухомості дійсним, ви-
знання права власності на нерухоме май-
но в порядку спадкування за законом в 
судові засідання на 05.05.2017 р. на 14-
10 год., 19.05.2017р. на 10-00, які відбу-
дуться в приміщенні суду за адресою: м. 
Вінниця, вул. Грушевського, 17, зал но-
мер 23. 

Суддя Венгрин О. О.

Добропільський міськрайонний суд Донецької обл. викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнен-
ня заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

Макаров Артем Ігорович 07.04.2017 об 11:30 (останнє ві-
доме місце реєстрації: 85013, Донецька обл., Добропіль-
ський р-н, с. Білозерське, вул. Пушкіна, буд.9, кв. 1, справа 
№ 227/798/17, суддя  Тимофєєва Г. Л.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі 
вважається належним чином повідомленим про час, день та 
місце проведення судового засідання.

Втрачені Свідоцтво про право власності на суд-

но серія РV №003728 від 22.06.2010, видане Ін-

спекцією головного державного реєстратора фло-

ту України ПП «Окко-Нафтопродукт», та Свідо-

цтво про право плавання під державним прапо-

ром України (судновий патент) серія РF № 003973 

від 22.06.2010, видане Інспекцією головного дер-

жавного реєстратора флоту України ПП «Окко- На-

фтопродукт».

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в 
судове засідання відповідача Панжар Михайла Іллі-
ча (останнє відоме місце проживання відповідача: 
м. Донецьк, вул. Дніпродзержинська, 14 кв. 24) по 
цивільній справі за позовом Панжар Ганни Євгенів-
ни до Панжар Михайла Ілліча про розірвання шлюбу, 
яке відбудеться 10 квітня 2017 року о 09 год. 10 хв. в 
приміщенні Дніпровського районного суду м. Києва 
за адресою м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 108. 

У разі неявки відповідача Панжар М.І.  справа буде 
розглянута за його відсутності.

Суддя Астахова О.О.

Ізюмський міськрайонний суд Харківської області викли-
кає відповідача Данилову Ларису Євгенівну, яка зареєстро-
вана за адресою: м. Харків, вул. Блюхера (Валентинівська), 
буд. 13 кв. 180, по справі № 623/3114/16-ц за позовом Єней-
чук Юрія Семеновича до Данилової Лариси Євгенівни про 
стягнення грошових коштів та моральної шкоди в судове 
засідання, яке відбудеться 11 квітня 2017 року о 09-00 год.

Явка відповідача Данилової Лариси Євгенівни 
обов’язкова.

У разі неявки, справу буде розглянуто за Вашої відсут-
ності відповідно до ст. 169 ч.4 ЦПК України.

Адреса суду: 64309, Харківська область, м. Ізюм, вул. Со-
борна, 52.

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

ПрАТ «Страхове товариство «Іллічівське» повідомляє про втрату бланків полісів обов’язкового страху-
вання цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в кількості 735 шт. 
просимо вважати не дійсними:
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АЕ7944051, АЕ7944052, АЕ7944053, АЕ7944056, АЕ8853555, АЕ8853571, АЕ8853572, АК0258310, 
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АК0827350, АК0827352, АК0827353, АК0827564, АК0827566, АК0827567, АК0827568, АК0827902, 
АК0827903, АК0827906, АК0827907, АК0827908, АК0827909, АК0827910, АК0827911, АК0827912, 
АК0827913, АК0827914, АК0827915, АК0827916, АК0827921, АК0827922, АК0827923, АК0827924, 
АК0827925, АК0827926, АК0827927, АК0827928, АК0827929, АК0827930, АК0827931, АК0827932, 
АК0827933, АК0827934, АК0827935, АК0827936, АК0827937, АК0827938, АК0827939, АК0827940, 
АК0827941, АК0827942, АК0827943, АК0827944, АК0827945, АК0827946, АК0827947, АК0827948, 
АК0827949, АК0827950, АК0827951, АК0827952, АК0827953, АК0827954, АК0827955, АК0827956, 
АК0827957, АК0827959, АК0827960, АК0827961, АК0827962, АК0827963, АК0827973, АК0827974, 
АК0827977, АК0827978, АК0827979, АК0827980, АК0827981, АК0827982, АК0827983, АК0827984, 
АК0827985, АК0827986, АК0827987, АК0827988, АК0827990, АК0827991, АК0827992, АК0827994, 
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АК0835561, АК0835562, АК0835564, АК0835565, АК0835566, АК0835567, АК0835568, АК0835569, 
АК0835571, АК0835572, АК0835573, АК0835574, АК0835575, АК0835576, АК0835577, АК0835578, 
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АК0827690, АК0827695, АК0827708, АК0827709, АК0827712, АК0827713, АК0827714, АК0827715, 
АК0827716, АК0827717, АК0827718, АК0827719, АК0827720, АК0827721, АК0827722, АК0827723, 
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АК0827876, АК0827877, АК0827878, АК0827881, АК0827882, АК0827884, АК0827885, АК0827886, 
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АК0827898, АК0827899, АК0827900, АК0835501, АК0835502, АК0835503, АК0835504, АК0835505, 
АК0835506, АК0835507, АК0835508, АК0835509, АК0835510, АК0835511, АК0835512, АК0835513, 
АК0835514, АК0835515, АК0835516, АК0835517, АК0835518, АК0835519, АК0835521, АК0835522, 
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АЕ8853288, АЕ8853289, АЕ8853290, АЕ8853291, АЕ8853522, АЕ8853523, АЕ8853545, АЕ9450496, 
АЕ9450892, АЕ9450916, АЕ9451021, АЕ9451022, АК0246003, АК0246274, АК0246384, АК0246411, 
АК0246413, АК0246460, АК0246523, АК0246524, АК0246525, АК0246526, АК0246531, АК0246549, 
АК0246550, АК0246556, АК0246560, АК0246562, АК0258102, АК0258125, АК0258189, АК0258291, 
АК0258354, АК0258355, АК0258356, АК0258405, АК0258425, АК0258426, АК0258433, АК0258434, 
АК0258435, АК0258436, АК0258448, АК0258449, АК0258450, АК0258451, АК0258560, АК0258561, 
АК0258578, АК0258580, АК0258581, АК0258582, АК0258583, АК0258589, АК0258590, АК0258620, 
АК0258621, АК0258632, АК0258633, АК0258641, АК0258642, АК0258643, АК0258644, АК0258647, 
АК0258648, АК0258649, АК0258650, АК0258651, АК0827055, АК0827078, АК0827079, АК0827080, 
АК0827083, АК0827086, АК0827087, АК0827088, АК0827089, АК0827090, АК0827094, АК0827095, 
АК0827096, АК0827097, АК0827099, АК0827101, АК0827103, АК0827110, АК0827111, АК0827112, 
АК0827113, АК0827114, АК0827115, АК0827116, АК0827121, АК0827303, АК0827312, АК0827313, 
АК0827314, АК0827315, АК0827316, АК0827317, АК0827319, АК0827321, АК0827322, АК0827325, 
АК0827326, АК0827327, АК0827328, АК0827329, АК0827330, АК0827331, АК0827332, АК0827358, 
АК0827359, АК0827360, АК0827361, АК0827362, АК0827363, АК0827374, АК0827375, АК0827376, 
АК0827377, АК0827378, АК0827382, АК0827383, АК0827384, АК0827385, АК0827386, АК0827387, 
АК0827388, АК0827389, АК0827390, АК0827391, АК0827392, АК0827393, АК0827394, АК0827395, 
АК0827396, АК0827397, АК0827398, АК0827399, АК0827400, АК0827401, АК0827402, АК0827403, 
АК0827404, АК0827406, АК0827432, АК0827433, АК0827434, АК0827435, АК0827436, АК0827437, 
АК0827438, АК0827447, АК0827570, АК0827571, АК0827572, АК0827573, АК0827575, АК0827576, 
АК0827577, АК0827578, АК0827579, АК0827581, АК0827583, АК0827585, АК0827586, АК0827587, 
АК0827588, АК0827589, АК0827591, АК0827594, АК0827595, АК0827607, АК0827610, АК0827611, 
АК0827612, АК0827613, АК0827614, АК0827616, АК0827618, АК0827620, АК0827621, АК0827622, 
АК0827623, АК0827624, АК0827631, АК0827632, АК0827633, АК0827635, АК0827637, АК0827638, 
АК0827639, АК0827641, АК0827642, АК0827644, АК0827645, АК0827646, АК0827647, АК0827648, 
АК0827650, АК0827651, АК0827652, АК0827653, АК0827654, АК0827655, АК0827656, АК0827657, 
АК0827658, АК0827660, АК0827661, АК0827662, АК0827663, АК0827664, АК0827665, АК0827666, 
АК0827667, АК0827668, АК0827751, АК0827753, АК0827754, АК0827755, АК0827756, АК0827757, 
АК0827758, АК0827759, АК0827760, АК0827765, АК0827766, АК0827767, АК0827768, АК0827769, 
АК0827770, АК0827771, АК0827772, АК0827773, АК0827774, АК0827776, АК0827777, АК0827778, 
АК0827779, АК0827780, АК0827781, АК0827782, АК0827788, АК0827790, АК0827792, АК0827793, 
АК0827795, АК0827796, АК0827799, АК0827800, АК0827801, АК0827802, АК0827803, АК0827804, 
АК0827805, АК0827806, АК0827807, АК0827808, АК0827809, АК0827810, АК0827811, АК0827812, 
АК0827813, АК0827814, АК0827815, АК0827816, АК0827817, АК0827818, АК0827820, АК0827826, 
АК0827827, АК0827828, АК0827829, АК0827830, АК0827832, АК0827833, АК0827834, АК0827835, 
АК0827836, АК0827837, АК0827838, АК0827839, АК0827840, АК0827841, АК0827843, АК0827844, 
АК0827845, АК0827850.

Маловисківський районний суд Кіровоградської 
області (м. Мала Виска Кіровоградської області, вул. 
Містечкова, 53) по цивільній справі за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства комерційного бан-
ку «Приватбанк» до Матко Валерії Ігорівни про стяг-
нення заборгованості — останнє відоме місце про-
живання: вул. Зелена, 3, с. Славне Роздольніцького 
району Автономної Республіки Крим, до Маловисків-
ського району Кіровоградської області на 11.05.2017 
року о 15.00 год.

Матко Валерії Ігорівні пропонується надати до су-
ду заперечення проти позову.

У разі нез’явлення в судове засідання без по-
важної причини чи неповідомлення про причини 
нез’явлення, справа буде розглянута за відсутності 
Матко Валерії Ігорівни.

Суддя Кавун Т. В.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
буд. 2) розглядає цивільну справу № 2/243/1798/2017 
за позовом TOВ ФК «Довіра та Гарантія» до Гуляє-
ва Олександра Васильовича про звернення стягнен-
ня на предмет іпотеки. Відповідач: Гуляєв Олександр 
Васильович, останнє відоме місце мешкання якого: 
м. Горлівка, вул. Кірова, будинок 22, квартира 40, ви-
кликається до суду на 19 квітня 2017 року о 16 го-
дині 20 хвилин, для участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя М. О. Гусинський

Тернівський міський суд Дніпропетровської облас-
ті викликає до суду як відповідача Коновалова Олексія Ва-
сильовича (зареєстрованого по вул. Кузнєчна буд. 23,  
м. Тернівка, Дніпропетровської області) у цивільній справі  
№ 194/1363/16-ц за позовом Лящук Галини Федорівни до 
Коновалова Олексія Васильовича про усунення перешкод в 
користуванні жилим будинком. Судове засідання відбудеть-
ся 18 травня 2017 року о 08 годині 30 хвилин в приміщен-
ні Тернівського міського суду Дніпропетровської області за 
адресою: м. Тернівка, вул. Лермонтова, 15-а.

Тернівський міський суд Дніпропетровської області про-
понує Коновалову Олексію Васильовичу надати письмові 
пояснення, заперечення та всі наявні у нього докази у за-
значеній справі. У разі неявки в судове засідання відповіда-
ча справа буде розглянута за його відсутності за наявними 
у справі доказами. Також суд роз’яснює відповідачеві, що у 
разі неможливості бути присутнім у судовому засіданні він 
зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове 
засідання.

Суддя І. П. Пономаренко

Оріхівський районний суд Запорізької облас-
ті викликає як відповідачку Хартнік Ніну Миколаїв-
ну, 22.06.1956 року народження, проживає за адре-
сою: вул. Леніна, 189, смт Амвросіївка, Донецька об-
ласть, 87301, у судове засідання по цивільній справі 
№ 323/992/17 (2/323/427/17) за позовом Хартнік Ми-
хайла Ананійовича до Хартнік Ніни Миколаївни про 
розірвання шлюбу під головуванням судді Плечище-
вої Оксани Валентинівни, кабінет № 12.

Вам необхідно з’явитись у судові засідання 14 
квітня 2017 року о 09.00 годині та 04 травня 2017 ро-
ку о 08.30 годині у приміщення суду за адресою: За-
порізька область, м. Оріхів, вул. Травнева, 23.

З опублікуванням оголошення про виклик відпо-
відачка вважається повідомленою про час та місце 
розгляду справи та у випадку неявки до суду справу 
може бути розглянуто за її відсутності на підставі на-
явних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рі-
шення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

Автозаводський районний суд м. Кременчука Пол-
тавської області викликає Кравченка Сергія Олексі-
йовича, 05.06.1973 року народження (останнє відо-
ме місце проживання: 39600, Полтавська область,  
м. Кременчук, квт. 287, буд. 23, кв. 13), як відповіда-
ча по справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства Комерційний банк «Приватбанк» до Крав-
ченка Сергія Олексійовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 04.05.2017 року о 
13.00 год. у приміщенні суду за адресою: м. Кремен-
чук, вул. Першотравнева, буд. 29/5, каб. 7.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки в су-
дове засідання, справу буде розглянуто за вашої від-
сутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про при-
чини неявки в судове засідання.

Суддя Ю. В. Рибалка

Миронівським районним судом Київської області 
викликається законний представник відповідачів За-
городнього Костянтина Олександровича та Загоро-
днього Назара Олександровича — Загородня Вікторія 
Олександрівна на судовий розгляд цивільної справи 
ЄУН 371/94/17 за позовом Загородньої Любові Воло-
димирівни до Загороднього Костянтина Олександро-
вича, Загороднього Назара Олександровича, закон-
ний представник Загородня Вікторія Олександрівна, 
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо 
предмета спору, Орган опіки та піклування Миронів-
ської районної державної адміністрації Київської об-
ласті, про визнання такими, що втратили право корис-
туванням житловим приміщенням, який відбудеться о 
10 годині 00 хвилин 04 травня 2017 року в приміщенні 
Миронівського районного суду Київської області (зал 
судових засідань) за адресою: Київська область, місто 
Миронівка, вулиця Першотравнева, 3.

Суддя А. С. Поліщук

Шаргородський районний суд Вінницької області 
викликає в судове засідання на 19.04.2017 року на 08 
годину Дишканта Сергія Степановича (останнє відо-
ме місце проживання: вул. Героїв Майдану, 271, кв. 
11, м. Шаргород, Вінницької області) як відповідача 
у цивільній справі № 152/375/17 за позовом Дишкант 
Лариси Михайлівни, яка діє в інтересах неповноліт-
ньої дочки Дишкант Альони Сергіївни до Дишканта 
Сергія Степановича про визнання особи такою, що 
втратила право на користування житлом.

Явка відповідача до Шаргородського районного 
суду Вінницької області, що знаходиться за адресою: 
м. Шаргород, Вінницької області, вул. Героїв Майда-
ну, 231, є обов’язковою. У випадку неявки відповіда-
ча в судове засідання справа буде розглянута за його 
відсутності за наявними у ній документами.

Суддя Славінська Н. Л.

Краснолиманським міським судом Донецької облас-
ті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядаються 
цивільні справи: № 236/625/17 за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до 
Давіденко Надії Григорівни про стягнення заборгованості за 
кредитним договором; № 236/626/17 за позовом Публічно-
го акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» 
до Касіщева Олексія Сергійовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Відповідач Давіденко Надія Григорівна викликається до 
каб. № 12 суду на 18 квітня 2017 року о 15 годині 00 хвилин, 
для участі в розгляді справи по суті.

Відповідач Касіщев Олексій Сергійович викликається до 
каб. № 12 суду на 18 квітня 2017 року о 16 годині 00 хвилин, 
для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У разі неявки відповідачів, справи буде 
розглянуто в їхню відсутність за наявними доказами.

Суддя Саржевська І. В.

Драбівський районний суд Черкаської області по-
відомляє, що 21 червня 2017 року о 12 годині 00 хви-
лин в приміщенні суду буде слухатися цивільна спра-
ва за позовом Остафійчука Анатолія Анатолійови-
ча до Іванова Едуарда Володимировича, треті особи: 
Іванова Людмила Іванівна, Драбівський районний 
відділ ДРАЦС ГТУЮ у Черкаській області про визна-
ння батьківства та виключення відомостей про особу 
як батька з актового запису про народження дитини.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Дра-
бівського районного суду, який знаходиться за 
адресою: вул. Шевченка, 13, смт Драбів, Черкась-
кої області, 19800 під головуванням судді Задо-
рожнього В. П.

Просимо відповідача Іванова Е. В. з’явитися до су-
ду у вказаний час і дати пояснення по справі. Попе-
реджаємо, що у разі неявки справа буде розглянута 
за вашої відсутності за наявними по справі доказами.

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 
Кузьменко Світлани Сергіївни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Відповідачка у справі Кузьменко Світлана Сергіїв-
на, проживає за адресою: 84536, Донецька область, 
Бахмутський район, смт Ягідне, вул. Зелена, 1/9 ви-
кликається в судове засідання призначене на 14 год. 
30 хв. 11.04.2017 p., до суду каб. № 213, для участі у 
розгляді 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.

Бучацький районний суд Тернопільської облас-
ті викликає в судове засідання як відповідача Бод-
нарука Володимира Богдановича, місце перебування 
якого невідоме, останнє місце проживання: с. Вози-
лів, вул. Центральна буд. 2, Бучацького району, Тер-
нопільської області по справі за позовом Публічно-
го акціонерного товариства «Приватбанк» до Бодна-
рука Володимира Богдановича про стягнення боргу.

Розгляд справи призначено на 09 год. 00 хв. 18 
квітня 2017 року в приміщенні Бучацького районно-
го суду Тернопільської області за адресою: м. Бучач, 
вул. Міцкевича, 11. Явка до суду є обов’язковою. Від-
повідачу пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У разі неявки відповідач пови-
нен повідомити суд про причини.

В разі неявки без поважної причини справу буде 
розглянуто у його відсутності згідно із ч. 4 ст. 169 
ЦПК України за наявними в ній доказами.

Суддя Р. О. Содомора

Бучацький районний суд Тернопільської облас-
ті викликає в судове засідання як відповідачку Суго-
няку Іванну Олександрівну, місце знаходження якої 
невідоме, останнє місце проживання: с. Зубрець, Бу-
чацького району, Тернопільської області, по спра-
ві за позовом Публічного акціонерного товариства 
комерційний банк «Приватбанк» до Сугоняки Іванни 
Олександрівни про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 11 год. 00 хв. 12 
квітня 2017 року в приміщенні Бучацького районно-
го суду Тернопільської області за адресою: м. Бучач, 
вул. Міцкевича, 11. Явка до суду є обов’язковою. Від-
повідачці пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У разі неявки, відповідачка по-
винна повідомити суд про причини.

В разі неявки без поважної причини справу буде 
розглянуто у відсутності відповідачки, згідно із ч. 4 
ст. 169 ЦПК України за наявними в ній доказами.

Суддя В. Б. Федорончук
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оголошення
Дзержинський міський суд Донецької області (85200, 

м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну спра-
ву за позовною заявою ПАТ «КБ «Український фінан-
совий світ» до Астрахової Марини Анатоліївни про стяг-
нення заборгованості. Відповідачка по справі Астрахова 
Марина Анатоліївна (зареєстрована за адресою: 83030,  
м. Донецьк, вул. Келлера, 12/3), викликається на 20 квіт-
ня 2017 року на 10.30 год. до суду, каб. № 8, для участі у 
розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Довженко

Цаценко Миколі Михайловичу з’явитися в судо-
ве засідання 03 травня 2017 року на 12.00 годин до 
Амур-Нижньодніпровського райсуду м. Дніпропе-
тровська за адресою: вул. Новоселівська, 9 (каб. 9) 
як відповідачу по цивільній справі № 199/9278/16 за 
позовом Моторного (транспортного) страхового бю-
ро України до Цаценко Миколи Михайловича про від-
шкодування в порядку регресу витрат, пов’язаних з 
виплатою страхового відшкодування.

У разі неявки відповідача у судове засідання спра-
ва буде розглянута за його відсутності на підставі на-
явних матеріалів, та постановлене заочне рішення.

Суддя Якименко Л. Г.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області 
повідомляє Ялковську Інесу Леонідівну, останнє відоме міс-
це проживання якої: вул. Спартака, 30, м. Первомайськ, Ми-
колаївської області, про те, що судовий розгляд у цивільній 
справі за № провадження 2/484/513/17 за позовом ПАТ КБ 
«ПриватБанк» до Ялковської Інеси Леонідівни про стягнення 
заборгованості, призначено на 10 квітня 2017 року о 08.30 
год. На призначений час Ялковській Інесі Леонідівні слід 
з’явитися до суду за адресою: вул. І. Виговського, 18, м. Пер-
вомайськ Миколаївської області. При собі мати паспорт або 
інший документ, що посвідчує особу.

У разі неявки відповідачки, позов, на підставі ч. 4 ст. 169 
ЦПК України, буде розглянутий за її відсутності на підставі 
наявних у справі доказів.

Суддя О. Б. Хемич

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 24.03.2017 року розгляну-

то цивільну справу № 409/305/17 (провадження  

№ 2/409/308/17) за позовом Шкоропад Людмили 

Миколаївни до Луганської міської ради про визнання 

права власності в порядку спадкування винесено за-

очне рішення, яким позовні вимоги Шкоропад Л. М. 

задоволено в повному обсязі.

Суддя Третяк О. Г.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205,  
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну справу 
№ 2/229/632/2017 за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Приватбанк» до Мишути Окса-
ни Вікторівни про стягнення заборгованості. Відповідачка у 
справі Мишута Оксана Вікторівна, 15 жовтня 1973 року наро-
дження (останнє місце проживання: м. Дружківка, Донецька 
обл., вул. Шевченка, 90а), викликається на 11 квітня 2017 
р. на 11.30 годину до суду, зал судового засідання № 1 для 
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя А. Л. Гонтар

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205,  
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну справу 
№ 2/229/604/2017 за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Приватбанк» до Ягупець Ірини 
Костянтинівни про стягнення заборгованості. Відповідачка 
у справі Ягупець Ірина Костянтинівна, 08 травня 1986 року 
народження (останнє місце проживання: м. Дружківка, До-
нецька обл., вул. Щербакова, 1а), викликається на 13 квітня 
2017 р. на 11.00 годину до суду, зал судового засідання № 1 
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя А. Л. Гонтар

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205,  
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну справу 
№ 2/229/619/2017 за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Приватбанк» до Мохна Віталія 
Володимировича про стягнення заборгованості. Відповідач у 
справі Мохно Віталій Володимирович, 04 грудня 1962 року 
народження (останнє місце проживання: м. Дружківка, До-
нецька обл., вул. М. Тореза, 18), викликається на 11 квітня 
2017 р. на 13.00 годину до суду, зал судового засідання № 1 
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя А. Л. Гонтар

Чернігівський районний суд Запорізької області 
викликає в судове засідання, яке відбудеться 11 квіт-
ня 2017 року о 14.00 годині в приміщенні Чернігів-
ського районного суду Запорізької області за адре-
сою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул. Леніна, 
буд. 391, Федоткіна Євгенія Володимировича, зареє-
строваного за адресою: Запорізька область, с. Сал-
тичія, вул. Молодіжна, 15, як відповідача по цивіль-
ній справі № 329/173/17 за позовом Федоткіної Оле-
сі Едуардівни про розірвання шлюбу.

Суддя В. В. Ломейко

Вишгородський районний суд Київської області 
повідомляє, що ПАТ «СК «СКАЙД» викликається в 
судове засідання як відповідача по цивільній справі 
за позовом Романенко Романа Володимировича до 
ПАТ «СК «СКАЙД» про відшкодування збитків, за-
вданих внаслідок ДТП.

Судове засідання відбудеться 19 квітня 2017 року 
о 10 годині 30 хвилин, за адресою м. Вишгород, вул. 
Кургузова, 7, кабінет № 17.

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

Суддя М. Б. Баличева

Ірпінський міський суд викликає Бариленко Яну 
Іванівну, яка зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. 
Курнатовського, 11-б, кв. 1, як відповідачку по спра-
ві за позовом Органу опіки та піклування виконавчо-
го комітету Ірпінської міської ради в інтересах мало-
літньої дитини: Бариленко Руслани Дмитрівни, до 
Бариленко Яни Іванівни, Бариленка Дмитра Мики-
товича про позбавлення батьківських прав та стяг-
нення аліментів, в судове засідання, яке відбудеть-
ся 13.04.2017 р. о 09 год. 00 хв. в приміщенні Ірпін-
ського міського суду, за адресою: м. Ірпінь, вул. Мі-
неральна, 7. У разі неявки справу буде розглянуто у 
відсутність відповідачки.

Суддя О. В. Пархоменко

Золочівський районний суд Львівської області викликає 
Сеньків Наталію Володимирівну, останнє відоме місце реє-
страції та проживання: с. Квітневе, Дубенського району, Рів-
ненської області, як відповідачку по справі № 445/2234/16 за 
позовом Сеньківа Григорія Григоровича до Сеньків Наталії 
Володимирівни про стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться 18.05.2017 року о 16.00 год. 
в приміщенні Золочівського районного суду Львівської об-
ласті (Львівська область, м. Золочів, бульвар Сковороди, 5).

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

Суддя В. М. Сивак

Ладижинський міський суд Вінницької області викли-
кає Голованова Яна Володимировича, 25.05.1977 року 
народження, для участі у судовому розгляді, як відпові-
дача, у справі № 135/123/17 за позовом Голованової На-
талії Володимирівни до Голованова Яна Володимирови-
ча про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 05.05.2017 року о 15 
год. 00 хв. у приміщенні Ладижинського міського суду 
Вінницької області за адресою: м. Ладижин, Вінницька 
обл., вул. Енергетиків, 13, тел. ((04343) 6-03-66).

У разі неявки відповідача у судове засідання, спра-
ва буде розглядатися за його відсутності за наявними у 
справі доказами.

Суддя О. М. Корнієнко

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької 
області повідомляє Мороз Геннадія Анатолійовича, 
останнє відоме місце мешкання: Запорізька область, 
Мелітопольський район, м. Мелітополь, вул. Дека-
бристів, 81, про те, що 14 квітня 2017 року о 13.30 го-
дині в приміщенні Мелітопольського міськрайонно-
го суду Запорізької області за адресою: Запорізька 
область, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна (Дзер-
жинського), 90, буде слухатися цивільна справа  
№ 320/3996/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват банк» 
до Мороз Геннадія Анатолійовича про стягнення за-
боргованості.

Суддя Ю. В. Ковальова

Миронівським районним судом Київської області 
викликається як відповідачка Яковлєва Віта Ігорівна 
на судовий розгляд цивільної справи ЄУН 371/207/17 
за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Яковлєвої Ві-
ти Ігорівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, який відбудеться о 12 годині 00 хви-
лин 18 квітня 2017 року в приміщенні Миронівсько-
го районного суду Київської області (зал судових за-
сідань) за адресою: Київська область, місто Миронів-
ка, вулиця Першотравнева, 3.

Суддя А. С. Поліщук

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(суддя О. О. Наумик) викликає в судове засідання, яке від-
будеться 18 квітня 2017 року об 11.30 годин за адресою:  
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб. 19, як 
відповідача по справі за позовом Публічного акціонерного 
товариства Комерційний банк «ПриватБанк» про стягнення 
заборгованості:

Грибова Світлана Миколаївна, 24.01.1963 року народжен-
ня, останнє місце проживання та реєстрації: 86106, Донецька 
область, м. Макіївка, вул. Сєдова, 149/16.

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

У разі неявки відповідачки у судове засідання справа, 
згідно з вимогам ЦПК України справа може бути розгляну-
та за її відсутності.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання Юр’єву Олену Миколаївну 
як відповідачку в цивільній справі № 328/710/17 за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Юр’євої 
Олени Миколаївни про стягнення заборгованості за 
кредитним договором. Судове засідання відбудеть-
ся 12 квітня 2017 року о 09.30 годині та 19 квітня 
2017 року об 11.00 год. (резервна дата) в приміщен-
ні Токмацького районного суду Запорізької області 
за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Во-
лодимирська, буд. 28.

Суддя Андрущенко О. Ю.

Марківський районний суд Луганської області пові-
домляє, що 28.02.2017р. по цивільній справі за позовом 
представника позивача Публічного акціонерного товари-
ства Комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК» Воронцової Ма-
рії Олександрівни до Шкоркіна Дениса Юрійовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, справа  
№ 417/3643/17, було ухвалено заочне рішення, позовні ви-
моги задоволено частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що заочне 
рішення може бути переглянуто Марківським районним су-
дом Луганської області шляхом подання відповідачем заяви 
про перегляд заочного рішення до цього суду протягом де-
сяти днів з дня опублікування цієї заяви.

Суддя Шкиря В. М.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідачку по справі  
№ 409/177/17-ц за позовом AT «Укрексімбанк» до Горба-
чової Вікторії Олександрівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 26.04.2017 року о 10.00 
год. (резервна дата 03.05.2017 року о 08.00 год.) в за-
лі суду за адресою: Луганська область, смт Білокураки-
не, пл. Шевченка, 2.

Викликається як відповідачка Горбачова Вікторія 
Олександрівна, адреса: Луганська область, Лутугинський 
район, м. Лутугине, пр. Миру, 13/44.

У випадку неявки відповідачки справу буде розгляну-
то за її відсутності за наявними доказами.

Суддя Полєно B. C.

Бершадський районний суд Вінницької області ви-
кликає в судове засідання як відповідачку Карман 
Віру Дмитрівну (останнє відоме місце проживання:  
с. Шляхова, Бершадського району, Вінницької облас-
ті) по цивільній справі № 126/536/17 за позовом Кар-
мана Михайла Андрійовича до Карман Віри Дмитрів-
ни, про розірвання шлюбу.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Бер-
шадського районного суду Вінницької області (вул. 
Шевченка, 4, м. Бершадь, Вінницька область) о 13.30 
годині 13.04.2017 року.

У разі неявки сторони справа буде розглянута за 
відсутності відповідача за наявних у справі доказів.

Суддя Хмель Р. В.

Шевченківський районний суд міста Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає 
на 12.06.2017 року о 10 год. 00 хв. як відповідача Тей 
Самуель за позовом Ісламової Юлії Василівни до Тей 
Самуель, за участі третьої особи: Відділ у справах не-
повнолітніх і захисту їх прав адміністрації м. Алушти 
Автономної Республіки Крим, про надання дозволу 
на виїзд дитини за кордон без згоди батька до досяг-
нення дитиною повноліття.

Відповідач викликається у судове засідання, у ра-
зі його неявки справа розглядатиметься у його від-
сутність.

Суддя Рибак М. А.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає 
як відповідача Бабій Ярослава Івановича за позовом 
Григорович Надії Сергіївни до Бабій Ярослава Івано-
вича про стягнення аліментів на утримання дитини, 
про стягнення аліментів на утримання дружини. Су-
дове засідання відбудеться 25.04.2017 р. о 10 год. 
30 хв. у приміщенні Суворовського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморсько-
го козацтва, 68, зала судових засідань № 8. У разі не-
явки Бабій Ярослава Івановича судове засідання бу-
де проведене у його відсутність.

Суддя С. С. Аліна

Старобільський районний суд Луганської області по-
відомляє Білокрилець Романа Олександровича, який 
мешкає за адресою: вул. 40-річчя Жовтня, буд. 32, кв. 1, 
селище Кріпенське, Антрацитівський район Луганської 
області, що 15 лютого 2017 року було винесено рішен-
ня по цивільній справі №431/196/17-ц; провадження 
2/431/286/17 р. за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до 
Білокрилець Романа Олександровича про стягнення за-
боргованості за договором кредиту, яким позовні ви-
моги позивача задоволено в повному обсязі.

Суддя О. В. Ткач

Суддею Бердянського міськрайонного суду  
Дністрян О. М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, б. 64, каб. № 410) 18 квітня 2017 року о 
09 годині 20 хвилин буде розглядатись справа за по-
зовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Правекс-Банк» до Толстоп’ятого Сер-
гія Миколайовича, Толстоп’ятої Ірини Олександрів-
ни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Явка відповідачів у справі обов’язкова. У разі неяв-
ки справа буде розглянута за їхньої відсутності.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача Удуд Ми-
колу В’ячеславовича (92028, Луганська обл., Луту-
гинський район, с. Переможне, вул. Садова, б. 28) по 
справі № 409/645/17 (провадження №2/409/445/17) 
за позовом Удуд Олени Леонідівни про надання до-
зволу на виїзд дитини за кордон без згоди батька.

Судове засідання відбудеться 10.04.2017 р. (ре-
зервна дата 26.04.2017 р. та 28.04.2017 р.) о 08.00 го-
дині в залі суду за адресою: Луганська область, смт 
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетров-

ської області (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) по-

відомляє Кравцову Олену Валеріївну, що 14 квітня 

2017 року о 08.30 годині відбудеться слухання ци-

вільної справи №182/1441/17 (2/0182/2027/2017 ро-

ку) за позовом Кравцова Євгена Володимировича до 

Кравцової Олени Валеріївни про розірвання шлюбу 

під головуванням судді Нікопольського міськрайон-

ного суду Кобеляцької-Шаховал І. О.

Токмацький районний суд Запорізької облас-
ті викликає в судове засідання Серьогіна Мико-
лу Миколайовича, як відповідача в цивільній справі  
№ 328/694/17 за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Державний ощадний банк України» 
в особі філії — Донецьке обласне управління AT 
«Ощадбанк» до Серьогіна Миколи Миколайовича 
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром. Судове засідання відбудеться 12 квітня 2017 ро-
ку о 09.00 годині та 19 квітня 2017 року об 11.30 год. 
(резервна дата) у приміщенні Токмацького районно-
го суду Запорізької області за адресою: Запорізька 
область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Андрущенко О. Ю.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивіль-
ну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кошевого Сер-
гія Пилиповича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Відповідач по справі: Кошевий Сергій Пилипович, 06.02 1969 
р.н., який зареєстрований та мешкає: м. Бахмут, вул. Перемоги, 
42 — 10, Донецька область, викликається до суду (Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212 ), для участі в розгляді 
справи по суті на 14.00 годину 10 квітня  2017 року.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен 
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута у його відсутність.

Суддя Харченко О. П.

Солом’янський районний суд м. Києва повідо-
мляє Дишлевого Анатолія Трохимовича, що 12 трав-
ня 2017 року о 14 год. 00 хв. за адресою: 03113,  
м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1, каб. 11, відбу-
деться судове засідання в цивільній справі за позо-
вом Цибенко Олександра Вадимовича в інтересах не-
повнолітньої Цибенко Діани Олександрівни до Диш-
левого Анатолія Трохимовича про відшкодування 
шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я.

При цьому повідомляємо, що у разі вашої неявки в 
судове засідання без поважних причин або неповідо-
млення про причини своєї неявки, суд вирішує спра-
ву на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Л. А. Шереметьєва

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по справі  
№ 409/49/17 за позовом AT «Укрексімбанк» до Хничова 
Костянтина Сергійовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 19.04.2017 року о 14.30 
год. (резервна дата на 03.05.2017 року о 14.30 год.) у за-
лі суду за адресою: Луганська область, смт Білокураки-
не, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Хничов Костянтин Сергійо-
вич, останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, кв-л 
Героїв Сталінграда, буд. 16, кв. 96.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто 
за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Канівський міськрайонний суд викликає як відповіда-
чку Баліцьку Олену Вікторівну по справі № 697/500/17 за 
позовом Публічного акціонерного товариства Комерцій-
ний банк «Приватбанк» до Баліцької Олени Вікторівни про 
стягнення заборгованості за кредитним договором в судо-
ве засідання, яке відбудеться 12.04.2017 року о 08 год. 45 
хв. та 14.04.2017 року о 08 год. 45 хв. у приміщенні суду за 
адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Успенська, 22.

Після опублікування оголошення в пресі, відповідачка 
вважається повідомленою про час і місце розгляду спра-
ви. У разі неявки відповідачки справа розглядатиметься 
за наявними матеріалами на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. М. Льон

Чаплинський районний суд Херсонської області 
викликає до суду по цивільній справі за позовом ПАТ 
КБ «Приват Банк» до Білецького Олександра Бори-
совича про стягнення заборгованості як відповідача 
Білецького Олександра Борисовича на 08 годину 00 
хвилин 26 квітня 2017 року.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Ча-
плинського районного суду за адресою: вул. Космо-
навтів, 23, смт Чаплинка Херсонської області.

У разі неявки відповідача в судове засідання, спра-
ва буде розглянута за його відсутності за наявними в 
ній доказами.

Суддя А. Д. Кузьменко

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача у цивільній справі №408/8068/16-ц за по-
зовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до Голощапова Анато-
лія Олексійовича (10.10.1957 р.н., м. Ровеньки Луган-
ської області) про стягнення заборгованості за догово-
ром кредиту.

Судове засідання відбудеться 23 травня 2017 ро-
ку об 11 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

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

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

БРАКОНЬЄРСТВО. На Черкащині, на території Капітанів-
ського лісництва ДП «Кам’янське лісове господарство» чорні 
лісоруби зрубали красені-дуби, яким уже понад сто років. Про 
це повідомили у Черкаському обласному управлінні лісового 
та мисливського господарства. Затримати порушників допомо-
гли фотопастки.

Завантажений краденою деревиною ЗІЛ-131 наздоганяли 
працівники державної лісової охорони разом із правоохорон-
цями. Під час обстеження насаджень виявили п’ять незаконно 
зрубаних дерев. Завдані державі збитки становлять майже 101 
тисячу гривень. Матеріали щодо крадіжки передано до поліції, 
відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ще одне незаконне вирубування виявили правоохоронці 
водної патрульної поліції неподалік орнітологічного заказника 
загальнодержавного значення «Липівський» у Золотоніському 
районі. Трьох громадян, які незаконно вирубували дерева, за-
тримали. Про це повідомив заступник начальника Державної 
екологічної інспекції в Черкаській області Олександр Позняков.

Лісорубів упіймали на гарячому — вони працювали без від-
повідних дозвільних документів. Також на місці виявлено від-
повідні інструменти та вантажний автомобіль КамАЗ, повністю 
завантажений деревиною.

У порушників вилучили ліс-кругляк, знаряддя вирубки та 
вантажний автомобіль. Вирішують питання щодо відкриття за 
цим фактом кримінального провадження.
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Київська +4  +9 +7  +12 Черкаська +4  +9 +8  +13
Житомирська +1  +6 +7  +12 Кіровоградська +3  +8 +9  +14
Чернігівська +4  +9 +10  +15 Полтавська +3  +8 +12  +17
Сумська +3  +8 +12  +17 Дніпропетровська +3  +8 +12  +17
Закарпатська +1  +6 +9  +14 Одеська +4  +9 +10  +15
Рівненська +0  +5 +7  +12 Миколаївська +3  +8 +10  +15
Львівська +0  +5 +7  +12 Херсонська +4  +9 +10  +15
Івано-Франківська +0  +5 +7  +12 Запорізька +3  +8 +13  +18
Волинська +0  +5 +7  +12 Харківська +4  +9 +14  +19
Хмельницька +1  +6 +7  +12 Донецька +4  +9 +14  +19
Чернівецька +1  +6 +7  +12 Луганська +4  +9 +15  +20
Тернопільська +0  +5 +7  +12 Крим +4  +9 +13  +18
Вінницька +1  +6 +7  +12 Київ +5  +7 +9  +11

Укргiдрометцентр

ФОТОФАКТ

УСІ — НА БОРТ! До Одеського порту прибули іноземні гості: 
турецькі фрегат «Газіантеп» і корвет «Хейбіліада» пробудуть з 
дружнім візитом до 6 квітня. Про це повідомили в прес-службі 
ВМС України. Всі охочі мають можливість потрапити на борт. 
Екскурсії для них проводять іноземні моряки. 

Вчора командування загону та командири кораблів встигли 
відвідати командування ВМС ЗС України та керівництво Одесь-
кої обласної державної адміністрації. Програма перебуван-
ня кораблів у Одесі також передбачає культурну програму для 
членів екіпажів турецьких кораблів, зокрема екскурсію містом.

Це не перший візит корабельної ескадри НАТО. 17 берез-
ня в Одесі вже пришвартовувалися чотири кораблі зі скла-
ду з’єднання другої постійної військово-морської протимін-
ної групи.

Туристичний сезон 
відкриється фестивалем-ярмарком

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ТУРИЗМ. На Запоріжжі з 
наближенням туристично-
го сезону представники га-
лузі розпочали підготовку до 
прийому гостей. Хоча тради-
ційно туристичний бум очіку-
ється в теплі місяці, знайоми-
ти з туристичним продуктом 
Запорізького краю вирішили 
заздалегідь. Зокрема, фахів-
ці департаменту культури, ту-
ризму, національностей та ре-
лігій Запорізької ОДА запла-
нували провести Запорізь-

кий туристичний фестиваль-
ярмарок. 

До послуг жителів та гос-
тей на території Запорізької 
області працює різноманітна 
курортно-туристична мережа, 
до якої входять 425 баз від-
починку, 30 готелів, 11 оздо-
ровчих центрів, 31 санатор-
но-профілакторний заклад, 
дев’ять пансіонатів, п’ять ту-
ристичних притулків, 25 ди-
тячих таборів, 36 садиб сіль-
ського (зеленого) туризму. А 
ще туристи можуть відвідати 
понад тисячу театрів, музеїв, 
заповідників, бібліотек, клубів 

та понад 9 тисяч об’єктів куль-
турної спадщини.

Окрім традиційного й добр е 
відомого туристичного продук-
ту на фестивалі-ярмарку пре-
зентують нові екскурсійні мар-
шрути: «Запоріжжя українське» 
та «Запоріжжя відроджене».

А ще пропонують віднести 
до історичних місць Василівку. 
Така пропозиція прозвучала 
на засіданні архітектурно-міс-
тобудівної ради при управлінні 
містобудування та архітекту-
ри ОДА, де було представле-
но проект зон охорони та план 
організації території Василів-

ського історико-архітектурно-
го музею-заповідника «Сади-
ба Попова». На думку авто-
рів проекту, Василівка повин-
на стати історичним населе-
ним пунктом, що має цікаве 
архітектурне рішення. Проект 
підтримали й рекомендували 
Василівській міськраді зверну-
тися до Мінрегіону з клопотан-
ням про віднесення Василівки 
до історичних місць та вклю-
чення охоронної зони навколо 
Василівського історико-архі-
тектурного музею-заповідни-
ка «Садиба Попова» до гене-
рального плану м. Василівки. 

Триста дерев до 300-річчя Сковороди
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

АКЦІЯ. Цієї весни в межах 
всеукраїнської акції з благо-
устрою «За чисте довкілля» на 
території Національного літе-
ратурно-меморіального музею 
Г.С. Сковороди висадили 100 
дерев. Як розповіла директор 
музею Наталія Мицай, це бу-
ли переважно саджанці яблунь 
та груш. Акція збіглася з еко-
логічною «Збережемо верто-
град Сковороди», яку прово-
дить дирекція музею. У захо-
дах, приурочених до святкуван-
ня 300-річчя від дня народжен-
ня українського філософа, яке 
відзначатимуть у 2022 році, ви-
рішено оновити фруктовий сад.

«На території музейного 
комплексу є великий фрук-

товий сад, але цим деревам 
вже по 50—80 років, їх потріб-
но оновлювати. У межах акції 
ми встановлюємо таблички 
тим, хто висаджував саджан-
ці: це школи, виші, різні уста-
нови, бібліотеки тощо», — по-
яснила Наталія Мицай. 

Яблуні та груші висадили 
працівники Золочівської рай-
держадміністрації, оскільки у 
структуру цього району Хар-
ківської області входить сели-
ще Сковородинівка, де розта-
шований музейний комплекс.

Директор поінформувала, 
що музейна акція тривати-
ме й надалі. До 300-річчя Гри-
горія Сковороди на терито-
рії Національного літератур-
но-меморіального музею за-
плановано висадити 300 са-
джанців.

Волочиський районний суд Хмельницької обл. викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

Клапцуняк Ірина Петрівна 07.04.2017 о 15:30 (останнє відоме місце реє-
страції: 31200, Хмельницька обл., м. Волочиськ, вул. Кутузова, буд. 17, спра-
ва № 671/303/17, суддя Павлова А. С.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про при-
чини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається на-
лежним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового за-
сідання.
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Новий сад зросте й наповниться новими піснями
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