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ВИДАННЯ

Книжка «Мустафа
Джемілєв. Незламний»
відповідає на запитання,
що  допомагає не
здаватися

ЦИФРА ДНЯ

«Доступні ліки»
розширюють ареал 

ЗДОРОВ’Я. Понад 2700 аптек у всій Україні долучилися до реа-
лізації програми «Доступні ліки». На сайті МОЗ є інтерактивна карта
України, де можна в своєму регіоні знайти конкретну аптеку, яка бе-
ре участь у програмі. На брифінгу, присвяченому втіленню програ-
ми, віце-прем’єр-міністр Павло Розенко поділився цифрами: «Такий
сервіс готовий і постійно поповнюється новими аптеками. На сьо-
годні найбільша кількість аптек, які залучені в регіонах: Вінницька
область — майже 350, Дніпропетровська — 210, Донецька — 180,
Кіровоградська — 100, Луганська — 150, Миколаївська — 170, Пол -
тавська — 220, Рівненська — 200». Перед місцевою владою уряд і
Прем’єр-міністр поставили завдання забезпечити наявність повного
асортименту препаратів у цих аптеках, повідомляє УНІАН. А Мініс-
терство охорони здоров’я ініціює соціальне опитування щодо ефек-
тивності програми «Доступні ліки». Воно відбуватиметься з 24 квітня
на сайті міністерства та його сторінці у Facebook і міститиме 20 за-
питань, анонсувала в.о. керівника відомства Уляна Супрун.

ЦИТАТА ДНЯ

Ізабель Дюмон: 
«Франція готова

підтримувати
Україну. На жаль, 

на Донбасі втрати
тривають, тож 

маємо намір і надалі
шукати шляхи 

врегулювання
конфлікту».

Посол Франції в Україні про високу ймовірність
збереження нормандського формату після
президентських виборів у цій країні 
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ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА 

Міжнародний суд
ООН частково
задовольнив запит
України у позові
проти Кремля

Підтримайте сіль
землі української

ГОСТРА ТЕМА. Малі сільгоспвиробники вважають,  
що держава сприяє насамперед не їм, а аграрним олігархам,
до того ж, поспішне запровадження ринку землі призведе 
до соціальних протистоянь 
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1034 тис. тонн
мінеральних добрив уже придбали

сільськогосподарські підприємства. 
Це 108% заявки, або на 53 тисячі тонн

більше, ніж торік

Операція «Віджим»: 
закривати, розкрадати, руйнувати
ПО ТОЙ БІК. Націоналізація підприємств на окупованому Донбасі довела, що мета
самопроголошеної «ДНР» — перетворення регіону на руїни, а людей — на злидарів

Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»

На початку березня лідери так
званої ДНР не без зловтіхи

повідомили про чергові економіч-
ні «досягнення»: понад 40 підпри-
ємств донедавна української
юрисдикції відтепер перейшли
під так зване зовнішнє управлін-

ня. Іншими словами, їх просто
віджали і загарбали представни-
ки самопроголошеної республіки.

«Ми будемо перебудовувати
виробничі процеси і орієнтувати

їх на ринок Росії та інших країн»,
— самовпевнено підкреслили нові
власники виробничих потужнос-
тей. А працівники цих підпри-
ємств і всі жителі тимчасово

окупованих територій після по-
чутого втратили будь-які
ілюзії: настав початок кінця
заводів і фабрик, які доне-
давна стабільно працювали. 5
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Лебединський районний суд Сумської обл. (адреса суду: 42200, 
Сумська обл., м. Лебедин, вул. Петропавлівська, 2) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:

24.04.2017 о 09:00 до Решетника Олексія Васильовича (остан-
нє відоме місце реєстрації: 42200, Сумська обл., Лебединський р-н,  
с. Кам’яне, вул. Некипілого, буд. 2) справа № 580/372/17, суддя 
Чхайло О. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлен-
ня про причини неявки справа буде розглянута за його  відсутності 
за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.  З опубліку-
ванням цього оголошення відповідач по справі вважається належ-
ним чином повідомленим про час, день та місце проведення судо-
вого засідання.

Сватівський районний суд Луганської обл. (адреса суду: 92600, Луганська обл., м. Сва-
тове, пл. 50 років Перемоги, 34) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

12.05.2017 о 15:00 до Салахової Ольги Iванiвни (останнє відоме місце реєстрації: 91000, 
Луганська обл., м. Луганськ, кв. Пролет.  Донбасу, буд. 17, гурт.) справа № 426/4806/15-ц, 
суддя Попова О. М.

25.04.2017 о 09:30 до Горбенка Євгена Миколайовича (останнє відоме місце реєстра-
ції: 94462, Луганська обл., Сорокинський р-н, с. Іванівка, вул. Радянська буд. 9) справа  
№ 426/4412/17, суддя Осипенко Л. Н.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини не-
явки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказами на підставі  
ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважаєть-
ся належним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Радомишльський районний суд Житомирської обл. (адреса суду: 12201, Житомирська 
обл.,  м. Радомишль, вул. Івана Франка, 4а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

24.04.2017 об 11:30 до Кучерявенка Олександра Олександровича (останнє відо-
ме місце реєстрації: 12233, Житомирська обл., Радомишльський р-н, с. Котівка) справа  
№ 289/293/17, суддя Свінцицький Л. В.

24.04.2017 об 11:40 до Борецької Валентини Володимирівни (останнє відоме місце  
реєстрації: 12244, Житомирська обл., Радомишльський р-н, с. Мала Рача, вул. Зарічна, 
буд. 35А) справа № 289/294/17, суддя Свінцицький Л. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неяв-
ки справа буде розглянута за його  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.

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить додатковий біржовий аукціон № 64СГ-УЕБ  

з продажу скрапленого газу для внутрішнього ринку
Аукціон відбудеться 26 квітня 2017 року о 12:30 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.

АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ (ДСТУ 4047-2001, ДСТУ 27578-87) загальним обсягом  

3 900,000 т, ресурс квітня-травня  2017 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»:  
Позиція № 1: 10 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 400 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 
тонну –  16 844,82 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений для автомобільного транспорту марки ПБА (відпо-
відає вимогам ДСТУ 27578-87) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (ТЦСК Бази-
лівщина): Позиція № 2: 30 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 1200 т, транспортування залізницею/автотранспор-
том. Стартова ціна за 1 тонну –  16 851,02 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-
побутового споживання марки СПБТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з пере-
робки газу та газового конденсату (Яблунівське ВПГ): Позиція № 3: 55 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 2200 т, 
транспортування залізницею/автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  16 975,36 грн. в т.ч. ПДВ. Газ скраплений 
БТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату 
(ШВПГКН): Позиція № 4: 5 лотів, обсяг 1 лоту – 20 т, заг.обсяг – 100 т, транспортування автотранспортом. Стартова 
ціна за 1 тонну –  16 746,31 грн. в т.ч. ПДВ. Термін відвантаження – 27.04.2017р.- 20.05.2017р.  За результатами аук-
ціону переможці і продавець укладають двосторонні договори купівлі-продажу. Постачання  скрапленого газу  здій-
снюється у квітні-травні 2017 року на умовах EXW франко-завод. Покупець самостійно забезпечує та оплачує по-
слуги по наливу та  транспортуванню скрапленого газу. Покупці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок 
в розмірі 5 % вартості заявленого обсягу закупівлі на один з рахунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь в 
аукціоні; 2) завірену банком копію платіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску; 3) документ, 
що посвідчує уповноважену особу покупця та його повноваження. Прийом документів проводиться за адресою:  
м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8 та закінчується 25.04.2017 року о 18.00 год. Рахунки біржі: 1) № 26006500211904 
в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум Банк», 
МФО 380689, код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні покупці повинні укласти з біржею договори про надання 
послуг та надати відповідні документи, згідно Регламенту організації та проведення біржових аукціонів з продажу 
скрапленого газу на внутрішнього ринку. Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаходженням ТБ «Укра-
їнська енергетична біржа»: м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8 тел. +38 (044) 234-79-90, 591-11-77. е-mail: auction@
ueex.com.ua, та на сайті www.ueex.com.ua. Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихідних днів.

Харківський районний суд Харківської області по-
відомляє відповідача Морозюка Віталія Васильовича 
про те, що 29.03.2017 р. винесено заочне рішення по 
цивільній справі за позовом Педан Олени Андріївни 
до Морозюка Віталія Васильовича, треті особи: Пісо-
чинська селищна рада Харківського району Харків-
ської області, Орган опіки та піклування Харківської 
районної державної адміністрації Харківської облас-
ті, Служба у справах дітей  Харківської районної дер-
жавної адміністрації Харківської області про стягнен-
ня аліментів та позбавлення батьківських прав.   

 Суддя І. В. Караченцев

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова ви-
кликає Влад Євгенію Пилипівну як відповідача по ци-
вільній справі за позовом Влада Володимира Семено-
вича до Влад Євгенії Пилипівни про розірвання шлю-
бу на судове засідання, призначене на 05 травня 2017 
року о 10.00. Головуючий суддя Черняк В. Г. Судове 
засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: 
м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 7 (кабінет 16).

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

Повістка про виклик 
Підозрюваний Гелюх Анатолій Юрійович, 

15.09.1979 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 
135 КПК України викликається о 10 год. 00 хв. 25 та 
26 квітня 2017 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ 
СБ України Фролова P. M. у каб. 111 за адресою: м. 
Київ, вул. Володимирська, 33 (тел. 044-256-99-58), 
для вручення повідомлення про зміну раніше повідо-
мленої підозри від 13.04.2017 та проведення слідчих 
і процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22014000000000338 за підозрою Гелюха А. Ю. у 
вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 5 
ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.

Гайсинський районний суд Вінницької області по-
відомляє, що розгляд справи за позовом Жук Анни 
Романівни до Шапочкіна Станіслава Володимирови-
ча про стягнення аліментів на утримання дитини від-
будеться 24.04.2017 p. о 09.45 год. у приміщенні Гай-
синського районного суду за адресою: м. Гайсин, 
вул. Соборна, 47.

У випадку неявки в судове засідання відповідача 
Шапочкіна Станіслава Володимировича, останнє ві-
доме місце фактичного проживання якого: м. Борис-
піль, вул. Київський Шлях, 89, кв. 66 Київської облас-
ті, без поважних причин, справу може бути розгля-
нуто без нього з постановленням заочного рішення.

Голова суду В. М. Ковчежнюк

Приморський районний суд Запорізької області викли-
кає в судове засідання на 24 квітня 2017 року о 08.10 годині 
(резервна дата 25 квітня 2017 року о 08.10 годині), за адре-
сою: Запорізька область. м. Приморськ, вул. Соборна, 84, як 
відповідача Чалого Володимира Володимировича у цивіль-
ній справі № 326/318/17 р. (провадження № 2/326/168/2017) 
за позовом Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний Ощадний банк України» в особі філії Донецьке обласне 
управління AT «Ощадбанк» до Чалого Володимира Володи-
мировича про стягнення заборгованості за кредитом.

У разі неявки відповідача в судове засідання на вказані 
дату та час, справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Т. В. Стріжакова

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду 
Дністрян О. М. знаходиться цивільна справа за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Кредобанк» про стягнен-
ня заборгованості: №310/822/17 до Яковлева Сергія Павло-
вича, Яковлевої Галини Дмитрівни, Рештаненко Ганни Сер-
гіївни.

Розгляд справи призначено на 27 квітня 2017 року о  
09 год. 00 хв. у приміщенні Бердянського міськрайонного су-
ду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, 64, каб. 409.

Суд викликає як відповідачів:  Яковлева Сергія Павлови-
ча, Яковлеву Галину Дмитрівну, Рештаненко Ганну Сергіївну.

У разі неявки відповідачів, справа буде розглянута за на-
явними в ній матеріалами.

Фастівський міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає в судове засідання Лойченка Воло-
димира Яковича як відповідача у цивільній справі  
№ 2/381/475/17 за позовом Публічного акціонерного 
товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Лой-
ченка Володимира Яковича про стягнення заборго-
ваності.

Справа до розгляду в судовому засіданні призна-
чена на 25 квітня 2017 року о 10.00 год. за адресою: 
Київська область, м. Фастів, вул. Івана Ступака, 25, 
каб. 4.

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

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської 
області (суддя Зінченко А. С.) викликає в судове засідання 
відповідачів: Папазову Оксану Олександрівну, Теслюк Ната-
лію Іванівну в справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Універсал Банк» про стягнення боргу за догово-
ром кредиту на придбання майна.

Останнє місце проживання відповідачів: вул. Університет-
ська, буд. 94 А, кв. 79, м. Донецьк, Донецька область.

Судове засідання призначене на 28 квітня 2017 р. о 13.30 
год. (резервна дата 05.05.2017 р. о 09.30 год.) за адресою:  
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 407.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справа, згід-
но з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за їхньою 
відсутністю.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області  
(суддя Зінченко А.С.) викликає в судове засідання відповідачів: Толок 
Вікторію Володимирівну, Толока Євгена Васильовича, Сальніченка Во-
лодимира Васильовича у справі за позовом Публічного акціонерного 
товариства «Універсал Банк» про стягнення боргу за договором креди-
ту на придбання майна.

Останнє місце проживання відповідачів: вул. Порт-Артурна, буд. 202, 
м. Донецьк, Донецька область, вул. Взльотна, буд. 25, м. Донецьк, вул. 
Перекопська, буд. 49, с. Новознаменівка, Донецька область.

Судове засідання призначене на 28 квітня 2017 р. о 13.00 год. (ре-
зервна дата на 05.05.2017 р. о 09.00 год.) за адресою: м. Павлоград, 
вул. Дніпровська, 135, каб. № 407.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справа, згідно з вимога-
ми ЦПК України, може бути розглянута за їхньою відсутністю.

Дарницький районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Кононова Олек-
сія Валерійовича, 23.03.1973 року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: 299804, м. Севастополь, вул. Ракетна, 26, кв. 26, та місце реєстрації: 295034,  
м. Сімферополь, вул. Франка, 13) у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 408, 
ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, що призначене на 25 квітня 
2017 року о 12 год. 45 хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати пас-
порт або документ, що посвідчує особу.

Підготовче судове засідання у кримінальному провадженні відбудеться в при-
міщенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севасто-
польська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обви-
нуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя П. Л. Коляденко

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетров-
ської області знаходиться цивільна справа № 185/224/17 за позовом 
Захарової Світлани Володимирівни до Захарова Василя Олександрови-
ча про розірвання шлюбу та стягнення аліментів на дітей.

Відповідач Захаров Василь Олександрович викликається в судове за-
сідання на 10.30 год. 28 квітня 2017 року в приміщенні Павлоградського 
міськрайонного суду Дніпропетровської області: Дніпропетровська об-
ласть, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 135, кабінет № 409. 

У разі неявки сторін на вищезазначений час, резервною датою судо-
вого засідання є 5 травня 2017 року о 10.30 год.

Після опублікування оголошення в пресі, відповідач вважається по-
відомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки відпо-
відача справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Перекопський М. М.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як від-
повідача Маковєй Олега Федоровича за позовом ПАТ 
«Ідея Банк» до Маковєй Олега Федоровича про стягнен-
ня кредитної заборгованості. Судове засідання відбудеться 
26.04.2017 р. об 11 год. 00 хв. у приміщенні Суворовського 
районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорно-
морського козацтва, 68, зала судових засідань № 8. У разі 
неявки Маковєй Олега Федоровича судове засідання буде 
проведене у його відсутність.

Суддя С. С. Аліна

Рокитнянський районний суд Київської області викликає у попереднє су-
дове засідання Білана Олександра Івановича, зареєстроване у встановленому 
законом порядку місце проживання (перебування) якого невідоме, прожива-
ючого за адресою: АРК Крим, м. Красногвардійське, вул. Паркова, 21, як від-
повідача у справі № 375/14/17-ц за позовом Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Агроінвестпродукт» до Бандури Станіслави Едуардівни, Безпаль-
ко Любові Іванівни та інших про визнання недійсними договорів оренди землі.

Попередній розгляд справи відбудеться о 10.15 годині 25.04.2017 року у 
приміщенні Рокитнянського райсуду Київської області за адресою: 09600, вул. 
Заводська, 11, смт Рокитне, Київської області, тел./факс 0456251339.

Суддя О. В. Литвин

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду Крамаренко А. І. 
знаходиться цивільна справа № 310/1592/17 за позовом Луцай Клавдії Мико-
лаївни до Петренко Ірини Миколаївни, третя особа: Комунальне підприємство 
Бердянської міської ради «Житлосервіс-2А» про визнання  особи такою, що 
втратила право користування житловим приміщенням.

Розгляд справи призначено на 26.04.2017 року на 15.00 годин в приміщен-
ні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, 64, каб. 502, суддя Крамаренко А. І., тел. 3-63-75. 
Суд викликає як відповідачку Петренко Ірину Миколаївну.

У разі неявки представника відповідача, справа буде розглянута за наявни-
ми в ній матеріалами.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 квітня 2017 р. № 245-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Міністерству освіти і науки на 2017 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здій-

снити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Мініс-
терству освіти і науки на 2017 рік у загальному фонді державного бюджету, пе-
рерозподіл деяких видатків шляхом:

зменшення обсягу видатків за програмою 2201170 «Здійснення методично-
го та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів» на 
18 100,6 тис. гривень, у тому числі видатки споживання — 861,9 тис. гривень, 
видатки розвитку — 17 238,7 тис. гривень, згідно з додатком;

збільшення обсягу видатків споживання за програмою 2201120 «Забезпе-
чення діяльності Національного центру «Мала академія наук України», надання 
позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами, за-
ходи з позашкільної роботи» на 3 100,6 тис. гривень;

збільшення обсягу видатків споживання за програмою 2201310 «Фізична і 
спортивна підготовка учнівської та студентської молоді» на 15 000 тис. гривень.

2. Забезпечити:
Міністерству освіти і науки — погодження перерозподілу видатків, перед-

баченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради Украї-
ни з питань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповід-
них змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 12 квітня 2017 р. № 245-р  
ОБСЯГ 

видатків за програмою 2201170 «Здійснення методичного  
та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних 

 закладів», що зменшується
(тис. гривень)

Найменування адміністративно- 
територіальної одиниці

На видання, придбання, зберігання  
і доставку підручників і посібників для учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів
Область:
Вінницька 711,4
Волинська 584,3
Дніпропетровська 1395,4
Донецька 686
Житомирська 592,8
Закарпатська 740,1
Запорізька 720,9
Івано-Франківська 692,6
Київська 859,1
Кіровоградська 416,4
Луганська 212,5
Львівська 1216,8
Миколаївська 502
Одеська 1108,6
Полтавська 576,9
Рівненська 677,8
Сумська 420,7

Тернопільська 498,5
Харківська 1030,3
Херсонська 468,7
Хмельницька 581,7
Черкаська 496,5
Чернівецька 449,1
Чернігівська 418,8
м. Київ 2042,7
Усього 18100,6

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 квітня 2017 р. № 242-р 
Київ

Про погодження тимчасового покладення 
виконання обов’язків директора державного 

підприємства «Поліграфічний комбінат 
«Україна» по виготовленню цінних паперів» 

на Середу Р. І.
Погодитися з пропозицією Міністерства економічного розвитку і торгів-

лі щодо тимчасового покладення виконання обов’язків директора державного 
підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних па-
перів» на заступника директора з виробництва зазначеного підприємства Се-
реду Романа Івановича.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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оголошення

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

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької обл. (адреса суду: 85100, Донецька обл., м. Костянтинів-
ка, пр-т Ломоносова 157-а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборго-
ваності, у судове засідання, яке відбудеться:

05.05.2017 о 10:15 до Дроздов Олександр Рашитович (останнє відоме місце реєстрації: 85110, Донецька 
обл., м. Костянтинівка, вул. Ціолковського, буд. 27, кв. 36) справа № 233/893/17, суддя Малінов О. С.

05.05.2017 о 09:30 до Наумкіна Катерина Вікторівна (останнє відоме місце реєстрації: 85110, Донецька 
обл., м. Костянтинівка, пл. Перемоги, буд. 13, кв. 12) справа № 233/964/17, суддя Малінов О. С.

05.05.2017 о 09:10 до Криленко Інна Сергіївна (останнє відоме місце реєстрації: 85100, Донецька обл.,  
м. Костянтинівка, бульв. Космонавтів, буд. 14, кв. 41) справа № 233/973/17, суддя Малінов О. С.

05.05.2017 о 10:30 до Андронатій Олександр Сергійович (останнє відоме місце реєстрації: 85142, Доне-
цька обл., Костянтинівський р-н, с. Диліївка, вул. Догаєва, буд. 18а) справа № 233/6174/16-ц, суддя Малі-
нов О. С.

05.05.2017 о 09:00 до Тонкошкур Яна Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 85103, Донецька 
обл., Костянтинівський р-н, с. Сільхозтехнікум, вул. Учебна, буд.7, кв. 6) справа № 233/848/17, суддя Малі-
нов О. С.

24.04.2017 о 08:00 до Кузьменков Василь Михайлович (останнє відоме місце реєстрації: 85102, Донецька 
обл., м. Костянтинівка, вул. Калініна, буд. 62, кв. 1) справа № 233/220/17, суддя Бєлостоцька О. В.

25.04.2017 о 08:40 до Одайська Людмила Анатоліївна (останнє відоме місце реєстрації: 85105, Донецька 
обл., м. Костянтинівка, вул. Бийська, буд. 85) справа № 233/96/17, суддя Бєлостоцька О. В.

28.04.2017 о 08:40 до Долгіх Галина Олексіївна (останнє відоме місце реєстрації: 85102, Донецька обл.,  
м. Костянтинівка, вул. Космонавтів, буд. 20, кв. 36) справа № 233/729/17, суддя Малінов О. С.

28.04.2017 о 08:30 до Лауер Валентина Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 86100, Донецька 
обл., м. Макіївка, кв. Шахтарський, буд. 14, кв. 58) справа № 233/725/17, суддя Малінов О. С.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  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.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області  
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу 2/219/2472/2017 за позовом Кутимської Ма-
рії Вячеславівни до Кутимського Павла Едуардовича про по-
збавлення батьківських прав та стягнення аліментів.

Відповідач у справі Кутимський Павло Едуардович, остан-
нє місце реєстрації: Луганська область, м. Алчевськ, вул. Ча-
паєва, 170А/60, викликається на 26.04.2017 року на 08-45 го-
дину до суду, каб. № 309, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області  
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу 2/219/1356/2017 за позовом Бобрової Ольги 
Олександрівни до Боброва Михайла Олександровича про 
стягнення аліментів на утримання дитини.

Відповідач у справі Бобров Михайло Олександрович, 
останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Єнакієве, 
смт Корсунь, вул. Інтернаціональна, 110, викликається на 
26.04.2017 року на 08.30 годину до суду, каб. № 309, для 
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хомченко Л. І.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

Мірутенко Володимир Михайлович, 06.09.1967 р.н., який 
зареєстрований та фактично проживає за адресою: Доне-
цька область, м. Новогродівка, вул. Мічуріна, буд. 16, кв. 65, 
в порядку ч. 3 ст. 323 КПК України, викликається 24.04.2017 
р. о 13:00 год. та 08.05.2017 р. о 09:30 год. до Красноар-
мійського міськрайонного суду Донецької області (адреса 
розташування: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Європей-
ська, 20; зал № 15) для прийняття участі в судовому засідан-
ні в статусі обвинуваченого в кримінальному провадженні  
№ 22014050000000466 від 13.12.2014 р. за ч. 2 ст. 28, ч. 2  
ст. 437, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 263 КК України.

Колегія суддів: Клікунова А. С., Карабан І. І., Стоілова Т. В. 

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

Поберій Микола Вікторович, 17.01.1971 р.н., який про-
живає за адресою: Донецька область, м. Докучаєвськ, вул. 
Ватутіна, буд. 3, кв. 30, в порядку ч. 3 ст. 323 КПК Украї-
ни викликається 24.04.2017 р. о 09:00 год. 27.04.2017 р. 
о 15.00 год. та 15.05.2017 р. о 09:00 год. до Красноармій-
ського міськрайонного суду Донецької області (адреса роз-
ташування: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Європей-
ська, 20, зал № 15) для прийняття участі в судовому засі-
данні в статусі обвинуваченого в кримінальному проваджен-
ні №42016050000001063 від 05.10.2016 р. за ч. 1ст. 258-3 КК 
України.

Колегія суддів: Клікунова А. С., Корнєєва І. В., Стоілова Т. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 
157) розглядає цивільну справу № 233/5838/16-ц за позовом 
Грицевич Едуарда Здиславовича до Грицевич Лариси Олек-
сіївни про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі — Грицевич Лариса Олексіївна, 
21.12.1964 р.н., останнє відоме місце реєстрації якої: м. Ма-
кіївка, с. Крупської Донецької області, провул. Тореза, буд. 
62, кв.7, викликається до суду на 25 квітня 2017 року о 08-10 
годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. С. Малінов

В провадженні Красноармійського міськрайонного 
суду Донецької області (85302, м. Покровськ, вул. Євро-
пейська, 20) знаходиться кримінальне провадження від-
носно обвинуваченого Гаврилюка Євгена Олександрови-
ча у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Гаврилюк Є. О., останнє відоме місце 
проживання: Донецька область, м. Донецьк, вулиця Про-
світи, 37, викликається 25 квітня 2017 р. о 09 годині 00 
хвилин до суду, каб. № 12, для участі в підготовчому су-
довому засіданні.

Суддя І. І. Карабан

Beликоновосілківським районним судом Донецької 
області 28 березня 2017 року без відповідача розгля-
нуто цивільну справу № 220/2205/16-ц провадження  
№ 2/220/50/17 за позовом Виборної Світлани Євгенів-
ни до Виборного Ігора Олександровича про розірвання 
шлюбу.

Даним рішенням позов Виборної Світлани Євгенів-
ни було задоволено. 3 повним текстом рішення відпо-
відач може ознайомитися звернувшись до канцелярії 
Beликоновосілківського районного суду за адресою: До-
нецька область, Beликоновосілківський район, смт Вели-
ка Новосілка, вул. Фонтанна, 21.

Суддя О. М. Якішина 

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області 
повідомляє, що о 16-00 годині 26 квітня 2017року буде про-
ведено підготовче судове засідання по кримінальному про-
вадженню за обвинуваченням Церковнікова Федора Володи-
мировича за ч. 1 ст.258-3 КК України. Обвинуваченому Цер-
ковнікову Федору Володимировичу, 08.05.1979 р.н., який 
проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Пухова, буд. 3, кв.8, 
необхідно з’явитись до зали судового засідання № 5 Красно-
армійського міськрайонного суду Донецької області за адре-
сою: м. Покровськ, вул. Європейська, 20 Донецької області.

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

Суддя Бородавка К. П.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, 
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) роз-
глядає цивільну справу №233/1057/17 за позовом Державної еко-
логічної інспекції у Донецькій області до Сорокопада Володимира 
Сергійовича, третя особа Катеринівська сільська рада Донецької 
області про стягнення збитків, заподіяних порушенням природо-
охоронного законодавства. Відповідач у справі — Сорокопад Во-
лодимир Сергійович, 22.12.1983 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Вітебська, 13/2, 
викликається до суду на 09 год. 00 хв. 25 квітня 2017 року (корп. 
№2, каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позо-
ву та докази. У разі неприбуття відповідач повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його від-
сутності. 

Суддя Каліуш О. В.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольского, буд. 2) роз-
глядає кримінальне провадження №1-кп/243/366/2017 
(№12017050000000027) за підозрою Якімчука Олексан-
дра Володимировича у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 5 cт. 191, ч. 3 cт. 28, ч. 2 cт. 366 КК 
України. Підозрюваний Якімчук Олександр Володимирович, 
11.06.1971 р.н., останнє відоме місце мешкання якого: м. До-
нецьк, пр. Кремлівський, будинок 76, викликається до суду 
на 24 квітня 2017 року на 16 годину 00 хвилин, для участі у 
розгляді кримінального провадження.

У випадку неприбуття підозрюваний повинен повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за 
його відсутністю. 

Суддя М. О. Гусинський

Слов’янським міськрайонним судом Донецької 
області (84100, м Слов’янськ, вул. Добровольського, 
2) розглядається кримінальне провадження за обви-
нуваченням Богатира Якова Геннадійовича, у вчинен-
ні кримінального правопорушення передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Богатир Яків Геннадійович, остан-
нє місце реєстрації та проживання: Одеська область, 
Комінтернівський район, с. Свердлове, вул. Гагарі-
на, буд. 12, викликається на 26 квітня 2017 року на 
09 год. 00 хв. до суду, для участі у розгляді справи 
по суті.

Суддя С. Г. Пронін

Поліщук Віталій Володимирович, 20.09.1983 р.н., остан-
нє відоме місце реєстрації якого: Донецька обл., м. Харцизьк, 
вул. Пугачова, 16 та остання відома адреса проживання: Пол-
тавська обл., м. Хорол, вул. Фрунзе, 88, викликається до До-
бропільського міськрайонного суду Донецької області, як від-
повідач по цивільній справі № 227/31/17 за позовом ПАТ «Ро-
довід Банк» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації 
Куліша В. М. до Поліщука Віталія Володимировича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Судове засі-
дання відбудеться 26.04.2017 року об 11:00 год. в приміщенні 
суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Бан-
кова, 39 А. У разі неявки відповідача до суду, справу буде вирі-
шено на підставі наявних у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка, Донецької облас-
ті, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну спра-
ву № 233/5382/16-ц за позовом Чуйкової Наталії Ва-
леріївни до Чуйкова Віктора Вікторовича, третя осо-
ба: Відділ опіки та піклування виконавчого комітету 
Краматорської міської ради про позбавлення бать-
ківських прав.

Відповідач у справі Чуйков Віктор Вікторович, 
18.07.1982 р.н., останнє відоме місце проживання: 
Донецька область, м. Макіївка, с. Дзержинського, 
вул. Фонтанна, буд. 1а, кв. 34, викликається до суду 
на 14 год. 00 хв. 24 квітня 2017 року (корп. № 2, каб. 
№ 21), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У разі неприбуття відпо-
відач повинен повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Каліуш О. В.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя 
Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) 
знаходиться справа за позовом Ченайкіна Леоніда Олексан-
дровича до Товариства з обмеженою відповідальністю «На-
уково-виробниче підприємство «Тритон» про стягнення за-
боргованості по заробітній платі.

Відповідач:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-ви-

робниче підприємство «Тритон», юридична адреса: м. Ки-
їв, 04176, вул. Електриків, буд. 26, викликається для учас-
ті у розгляді справи, який відбудеться 26 квітня 2017 року 
о 08.30 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, 
пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази, якими вони обґрунтовуються. У випадку 
неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причи-
ни неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя Скрипниченко Т. І.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду у Доне-

цькій області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, 
тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне провадження  
№ 42016221320000101 (справа № 1-кп/243/238/2017) за обвину-
ваченням Капусти Артема Сергійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого 
Капусту Артема Сергійовича, який зареєстрований за адресою: 
пров. Червоного Козацтва, б. 7, м. Слов’янськ Донецької області, 
у судове засідання, яке відбудеться 24 квітня 2017 року о 16.15 
год. у залі судового засідання № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судо-
ве засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату но-
вого засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід об-
винуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового 
стягнення в порядку передбаченому главами 11 та 12 КПК Украї-
ни та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальні провадження за обвинуваченням:

Головні Олексія Юрійовича у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Головня  
О. Ю., 18.01.1987 р.н. (зареєстрований: м. Миколаїв, вул. Іва-
нова, 21), викликається на 24.04.2017 року на 11.00 год. до 
суду, каб. № 10, для участі у розгляді справи по суті, голову-
ючий суддя Челюбєєв Є. В.;

Голови Інни Дмитрівни, 18.10.1971 р.н., у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинуваче-
на Голова І. Д. (зареєстрована: м. Костянтинівка, вул. Сум-
ська, 54), викликається на 03.05.2017 року на 10.00 год. до 
суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті, головую-
чий суддя Нємиш Н. В.;

Пугач Марини Михайлівни, 24.10.1985 р.н. у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинуваче-
на Пугач М. М. (зареєстрована: м. Донецьк, вул. Брюсова, 
61), викликається на 04.05.2017 року на 09.00 год. до суду, 
каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті, головуючий  
суддя Ткач Г. В.

Селидівський міський суд Донецької області повідомляє, 
що кримінальне провадження № 42015050000000361 від 
21.07.2015 року у відношенні Дузенка Олександра Вікторо-
вича, який обвинувачується у вчиненні злочину передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України, призначено до судового роз-
гляду на 26.04.2017 р. о 10 годині 30 хвилин.

Селидівський міський суд Донецької області здійснює 
виклик до суду, який розташовано за адресою: м. Селидо-
ве, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-24) Дузенка Олексан-
дра Вікторовича, останнє відоме місце проживання якого: м. 
Донецьк, Донецька область, вул. Генерала Антонова, 5/104, 
який обвинувачується у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України, для участі у судовому засіданні по кри-
мінальному провадженню № 42015050000000361, яке відбу-
деться 26.04.2017 р. о 10 годині 30 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації обвинувачений вважається належним 
чином ознайомлений з її змістом.

У разі неприбуття Дузенка О.В. до суду за викликом без по-
важних причин, на нього може бути накладено грошове стяг-
нення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати 
до 2 розмірів мінімальної заробітної плати, або застосовано 
привід, або здійснено спеціальне судове провадження.

Суд роз’яснює, що поважними причинами, через які осо-
ба може не з’явитися на виклик згідно зі ст. 138 КПК України 
є: 1) затримання, тримання під вартою або відбування пока-
рання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії за-
кону 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, подорожі тощо; 5) 
тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я 
у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості 
тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть близьких роди-
чів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загро-
за їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про 
виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють 
з’явлення особи на виклик.

Дузенку О. В. обов’язково необхідно заздалегідь повідо-
мити про неможливість з’явитись до суду.

Суддя Л. В. Пирогова

Селидівський міський суд Донецької області повідомляє, 
що на підставі ухвали Селидівського міського суду Доне-
цької області від 21.02.2017 року по кримінальному прова-
дженню № 22015050000000431 відносно Шелюк Миколи Се-
меновича, який обвинувачується у вчиненні злочину перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України постановлено здійснюва-
ти спеціальне судове провадження.

Селидівський міський суд Донецької області здійснює ви-
клик до суду, який розташовано за адресою: м. Селидове, 
вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-24) Шелюка Миколи Семе-
новича, останнє відоме місце проживання якого: м. Донецьк, 
вул. 50-річчя СРСР, б. 138, кв. 25, який обвинувачується у 
вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
для участі у підготовчому судовому засіданні по криміналь-
ному провадженню № 22015050000000431, яке відбудеться 
26.04.2017 р. о 09 годині 30 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації обвинувачений вважається належним 
чином ознайомлений з її змістом.

У разі неприбуття Шелюк М.С. до суду за викликом без по-
важних причин, на нього може бути накладено грошове стяг-
нення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати 
до 2 розмірів мінімальної заробітної плати, або застосовано 
привід, або здійснено спеціальне судове провадження.

Суд роз’яснює, що поважними причинами, через які осо-
ба може не з’явитися на виклик згідно зі ст. 138 КПК України 
є: 1) затримання, тримання під вартою або відбування пока-
рання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії за-
кону 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, подорожі тощо; 5) 
тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я 
у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості 
тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть близьких роди-
чів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загро-
за їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про 
виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють 
з’явлення особи на виклик.

Шелюку М. С. обов’язково необхідно заздалегідь повідо-
мити про неможливість з’явитись до суду.

Суддя Л. В. Пирогова

Богуславський районний суд Київської обл (адреса суду: 09700, 
Київська обл., м. Богуслав, вул. Франка, 29-а) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться:

25.04.2017 о 10:00 до Щуренко Борис Михайлович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 09724, Київська обл., Богуславський р-н, с. 
Іванівка, вул. Першотравнева, буд. 10) справа № 358/292/17, суддя  
Корбут В. М.

03.05.2017 о 10:00 до Згурський Олександр Анатолійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 09720, Київська обл., Богуславський р-н,  
с. Шупики, вул. Кирилівщина, буд. 9) справа № 358/252/17, суддя 
Корбут В. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлен-
ня про причини неявки справа буде розглянута за його  відсутнос-
ті за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.  З опублі-
куванням цього оголошення відповідач по справі вважається належ-
ним чином повідомленим про час, день та місце проведення судово-
го засідання.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду у Донецькій облас-

ті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) 
знаходиться кримінальне провадження № 120150500000001012 (справа 
№ 1-кп/243/383/2017) за обвинуваченням Чигіна Сергія Геннадійовича за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого Чигі-
на Сергія Геннадійовича, який проживає за адресою: вул. Нестерова,  
б. 87/34, м. Горлівка Донецької області, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 24 квітня 2017 року о 16.00 год. у залі судового засідання № 11.

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

Суддя І. О. Сидоренко

Артемівський міськрайонний суд Донецької 
області (м. Бахмут Донецької області, вул. Ми-
ру, 5) розглядає кримінальне провадження 
1-кп/219/449/2017 за обвинувальним актом від-
носно Жаданова Владислава Володимировича 
за скоєння кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обвинувачений Жаданов Владислав Володи-
мирович, останнє місце реєстрації Донецька об-
ласть, м. Донецьк, вул. Воїнська, 9/2, виклика-
ється на 25.04.2017 року на 09.30 годину до су-
ду, каб. № 309, для участі у розгляді справи по 
суті.

У випадку неприбуття, обвинувачений пови-
нен повідомити суд про причини неявки, інак-
ше справа буде розглядатися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський  міськрайонний суд Донецької 
області викликає у судове засідання яке відбу-
деться 24.04.2017 року о 13.30 годині в при-
міщенні суду за адресою: Донецька область,  
м. Бахмут, вул. Миру, 5, Погорєлова В’ячеслава 
Валерійовича (останнє відоме місце реєстра-
ції: Донецька область, м. Бахмут, вул. Незалеж-
ності, 6/25) як відповідача по цивільній справі  
№ 219/12314/16-ц за позовом ТОВ «Бахмут- 
Енергія» про стягнення заборгованості, Желез-
няк Амалію Анатоліївну (останнє відоме місце 
реєстрації: Донецька область, м. Бахмут, вул. 
1-ша Залізнична, 8-б/1) як відповідача по ци-
вільній справі № 219/12618/16-ц за позовом ТОВ 
«Бахмут-Енергія» про стягнення заборгованості.

Суддя Дубовик Р. Є.
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Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Луганську міську раду 
як співвідповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/8936/16-ц за позовною заявою Олєйнікової Зіна-
їди Михайлівни до Головного територіального управлін-
ня юстиції у Луганській області, третя особа: Прівальце-
ва Яна Валеріївна, про визнання права власності на квар-
тиру та скасування заборони відчуження, що відбудеться 
11 травня 2017 року о 09.00 год.

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

Суддя О. М. Попова

В провадженні судді Бердянського міськрайонного 
суду Дністрян О. М. знаходиться цивільна справа за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Державний 
ощадний банк України» в особі філії -- Донецьке обласне 
управління AT «Ощадбанк» про стягнення заборгованос-
ті: №310/311/17 до Масалова Юрія Віталійовича.

Розгляд справи призначено на 4 травня 2017 року о 09 
год. 15 хв. у приміщенні Бердянського міськрайонного 
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. 
Консульська, 64, каб. 410.

Суд викликає як відповідача Масалова Юрія Віталійо-
вича.

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

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє 
Олєйнік Наталю Володимирівну, що 22 травня 2017 
року о 15 год. 00 хв. за адресою: 03113, м. Київ, вул. 
Полковника Шутова, 1, каб. 11, відбудеться судове 
засідання в цивільній справі за позовом Товариства з 
обмеженою відповідальністю «СІТІЕСТЕЙТ» до Олєй-
нік Наталі Володимирівни про визнання особи такою, 
що втратила право користування житлом та виселен-
ня без надання іншого житлового приміщення.

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

Представництво «ПРЕДСТАВНИЦТВО «ДЕЙМОН 
ВОРЛДВАЙД ЮРОП ІНК.», код ЄДРПОУ 26550063, за-
реєстроване Міністерством економіки України (ре-
єстр. № ПІ-5012), оголошує про припинення діяль-
ності Представництва на підставі рішення Компанії 
штату Делавер «ДЕЙМОН ВОРЛДВАЙД ЮРОП ІНК.» 
(США) від 19 грудня 2016 р.

Претензії приймаються протягом двох місяців від 
дня публікації оголошення за адресою: м. Київ, вул. 
Володимирська, 4, 01001.

Московський районний суд м. Харкова викликає 
як відповідача Бовкун Олега Віталійовича, 19.12.1976 
року народження, на 15.00 год. 04.05.2017 року по 
цивільній справі за позовом Бовкун Алли Василівни 
до Бовкун Олега Віталійовича про стягнення алімен-
тів і додаткових витрат на дитину.

У разі неявки відповідача в судове засідання або 
неповідомлення про причину неявки, справу буде 
розглянуто за його відсутності за наявними в ній до-
казами.

Суддя А. М. Харченко

Голосіївський районний суд м. Києва викликає відпові-
дача: Сободаху Павла Миколайовича, 06.05.1980 року на-
родження, останнє відоме зареєстроване місце проживання 
якого: м. Київ, вул. Жилянська, 45, кв. 121, у судове засідан-
ня на 08.05.2017 року о 10 год. 20 хв. на розгляд цивільної 
справи за позовом Харченка Дениса Вікторовича до Собода-
хи Павла Миколайовича, третя особа: Голосіївська районна 
в м. Києві державна адміністрація, про визнання особи та-
кою, що втратила право користування житловим приміщен-
ням, яке відбудеться в приміщенні суду: м. Київ, вул. П. По-
тєхіна, 14А, кабінет № 27.

Наслідки неявки в судове засідання передбачені статтями 
169, 170 ЦПК України.

Суддя Н. В. Антонова

Дніпровський районний суд міста Києва викликає 
в судове засідання відповідача Клаузер Олександра 
Валерійовича (останнє відоме місце проживання: 
м. Київ, бульвар Перова, буд. 48, кв. 316) по цивіль-
ній справі за позовом Приватного акціонерного то-
вариства «Страхова компанія «Надійна» до Клаузер 
Олександра Валерійовича про відшкодування мате-
ріальної шкоди, яке відбудеться 17 травня 2017 ро-
ку о 12.30 год. у приміщенні Дніпровського районно-
го суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Сергі-
єнка, 3, каб. 43.

У разі неявки відповідача Клаузера О. В. справа бу-
де розглянута у його відсутність.

Суддя Савлук Т. В.

Токмацький районний суд Запорізької області викли-
кає в судове засідання на 10.00 годину 10 травня 2017 ро-
ку до Токмацького районного суду (Запорізька область,  
м. Токмак, вул. Володимирська, 28, каб. №10) Маслова 
Олександра Олександровича, 28.08.1975 р.н., який зареє-
стрований за адресою: Донецька область, Старобешівський 
район, смт Старобешеве, вул. Перемоги, буд. 68, кв. 15, як 
відповідача у цивільній справі за позовом Публічного акці-
онерного товариства «Державний Ощадний банк України» в 
особі філії — Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» 
до Маслова Олександра Олександровича про стягнення за-
боргованості. В разі неявки в судове засідання справа буде 
розглянута в його відсутність за наявними в ній доказами.

Суддя Ушатий І. Г.

Повістка про виклик
Підозрюваний Клінчаєв Арсен Степанович, 

05.12.1968 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 42, 133, 
135 КПК України викликається о 10 год. 30 хв. 24, 
25 та 26 квітня 2017 до начальника відділення ГСУ 
СБ України Цуркана Я. О. у каб. 310 за адресою:  
м. Київ, вул. Володимирська, 33, (тел. 044-255-52-26) 
для проведення слідчих та процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні № 22014000000000167 за  
ч. 3 ст. 109 та ст. 341 КК України.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської обл. 
(адреса суду: 56500, Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. 
Кібріка, 11) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

24.04.2017 о 14:30 до Козуб Оксана Володимирівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 56500, Миколаївська обл., 
Вознесенський р-н, с. Воронівка, вул. Клімцова буд. 8) спра-
ва № 473/702/17, суддя Вуїв О. В.

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.

Сосницький районний суд Чернігівської обл. (адреса су-
ду: 16100, Чернігівська обл., м. Сосниця, вул. Чернігівська, 
54) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

25.04.2017 о 08:30 до Козацький Володимир Іванович 
(останнє відоме місце реєстрації: 16152, Чернігівська обл., 
Сосницький р-н, с. Бутівка, вул. Перше Травня, буд. 4) спра-
ва № 745/139/17, суддя Смаль І. А.

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.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті повідомляє, що 05.04.2017 року розгляну-
то цивільну справу № 409/315/17-ц (провадження 
№2/409/313/17) за позовом Брянцевої Ольги Олек-
сандрівни до Брянцева Володимира Павловича про 
визнання особи такою, що втратила право користу-
вання житловим приміщенням та винесено заочне 
рішення, яким позовні вимоги задоволено в повно-
му обсязі.

Суддя Третяк О. Г.

Срібнянський районний суд Чернігівської обл. (адреса су-
ду: 17300, Чернігівська обл., смт Срібне, вул. Леніна, 43) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся:

25.04.2017 о 10:00 до Коваленко Юрій Володимиро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 17330, Чернігівська 
обл., Срібнянський р-н, с. Поділ, вул. Миру, буд. 5) справа  
№ 746/60/17, суддя Ходіч В. М.

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.

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської 
обл. (адреса суду: 52500, Дніпропетровська обл., м. Синель-
никове, вул. Чехова, 1) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться:

25.04.2017 о 10:15 до Пилипенко Андрій Валентино-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 52500, Дніпропетров-
ська обл., м. Синельникове, вул. Я. Клочко, буд. 34а) справа  
№ 191/412/17, суддя Матіяш С. К.

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.

Соснівський районний суд м.Черкаси (адреса суду: 18000, 
Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Гоголя, 316) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

24.04.2017 о 09:15 до Піріг Сергій Володимирович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 18000, Черкаська обл., м. Черка-
си, вул. Онопрієнка, буд. 8) справа № 712/1430/17-ц, суддя 
Пересунько Я. В.

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.

Фастівський міськрайонний суд Київської обл. (адреса су-
ду: 08500, Київська обл., м. Фастів, вул. Радянська, 25) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся:

24.04.2017 о 10:00 до Катьков Анатолій Іванович (останнє 
відоме місце реєстрації: 08520, Київська обл., Фастівський 
р-н, смт Борова, вул. Вишнева, буд. 12) справа № 381/789/17, 
суддя Осаулова Н. А.

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.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (адреса суду: 84511, Донецька обл., м. Артемівськ,  
вул. Артема 5) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться:

25.04.2017 о 09:20 до Рева (Фотіна) Олена Борисівна (останнє відоме місце реєстрації: 84557, Донецька 
обл., Бахмутський р-н, с. Іванівське (Красне), вул. 70-річчя Жовтня, буд. 6) справа № 219/1091/17, суддя 
Мединцева Н. М.

03.05.2017 о 16:30 до Лобачов Валерій Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 84500, Донецька 
обл., м. Бахмут, вул. Декабристів, буд. 45, кв. 129) справа № 219/1677/17, суддя Харченко О. П.

10.05.2017 о 13:50 до Маслак Вячеслав Юрійович (останнє відоме місце реєстрації: 84545, Донецька обл., 
Бахмутський р-н, м. Соледар, вул. Чапліна, буд. 12) справа № 219/2116/17, суддя Радченко Л. А.

25.04.2017 о 09:00 до Корецький Єгор Сергійович (останнє відоме місце реєстрації: 84502, Донецька обл., 
м.Бахмут (Артемівськ), вул. Зелена, буд.39, кв. 6) справа № 219/869/17, суддя Мединцева Н. М.

25.04.2017 о 09:10 до Монтус Сергій Олексійович (останнє відоме місце реєстрації: 84551, Донецька обл., 
Бахмутський р-н, м. Часів Яр, вул. Петровського, буд. 2, кв. 15) справа № 219/849/17, суддя Мединцева Н. М.

25.04.2017 о 09:00 до Панова Ірина Михайлівна (останнє відоме місце реєстрації: 84500, Донецкая обл.,  
м. Артемівськ, вул. Гаршина, буд. 44, кв. 8) справа № 219/727/17, суддя Мединцева Н. М.

25.04.2017 о 09:10 до Забіла Світлана Іванівна (останнє відоме місце реєстрації: 84501, Донецька обл.,  
м. Бахмут, вул. Тургенєва, буд. 57) справа № 219/1005/17, суддя Мединцева Н. М.

25.04.2017 о 09:30 до Любченко Віталій Ігорович (останнє відоме місце реєстрації: 84522, Донецька обл., 
Артемівський р-н, м. Сіверськ, вул. Маяковського, буд. 2) справа № 219/652/17, суддя Мединцева Н. М.

25.04.2017 о 09:40 до Кириченко Олександр Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 84500, Доне-
цкая обл., м. Бахмут, пр. Дружби 2-й, буд 15) справа № 219/715/17, суддя Мединцева Н. М.

25.04.2017 о 09:30 до Іващенко Олександр Анатолійович (останнє відоме місце реєстрації: 84501, Доне-
цька обл., м. Бахмут, вул. Чайковського, буд. 30, кв. 88) справа № 219/895/17, суддя Мединцева Н. М.

03.05.2017 о 16:20 до Черкасов Олександр Васильович (останнє відоме місце реєстрації: 84501, Донецька 
обл., м. Бахмут, вул. Лазо, буд. 62) справа № 219/1700/17, суддя Харченко О. П.

10.05.2017 о 14:00 до Сербін Віктор Васильович (останнє відоме місце реєстрації: 84523, Донецька обл., 
Бахмутський р-н, м. Сіверськ, вул. Коцюбинського, буд. 21) справа № 219/2232/17, суддя Радченко Л. А.

11.05.2017 о 10:30 до Піменова Катерина Вікторівна (останнє відоме місце реєстрації: 84505, Донецька 
обл., м. Артемівськ, вул. Горького, буд. 53, кв. 21) справа № 219/1853/17, суддя Чопик О. П.

11.05.2017 о 08:20 до Новіков Сергій Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 84507, Донецька 
обл., м. Бахмут, вули. Горького, буд. 59, кв. 11) справа № 219/2125/17, суддя Полтавець Н. З.

11.05.2017 о 08:30 до Борисова Ольга Іванівна (останнє відоме місце реєстрації: 84500, Донецька обл.,  
м. Бахмут, вул. Кооперативна, буд.103) справа № 219/2135/17, суддя Полтавець Н. З.

11.05.2017 об 11:00 до Соколенко Альона Леонідівна (останнє відоме місце реєстрації: 84500, Донецкая 
обл., м. Артемівськ, вул. Горбатова, буд. 53, кв. 13) справа № 219/1625/17, суддя Чопик О. П.

12.05.2017 о 08:20 до Кривов’яз Олена Василівна (останнє відоме місце реєстрації: 84501, Донецька обл., 
м.Бахмут (Артемівськ), пров. Ломоносова 1, буд. 6, кв. 1) справа № 219/2240/17, суддя Полтавець Н. З.

11.05.2017 о 08:10 до Шматько Андрій Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 84501, Донецька 
обл., м.Бахмут (Артемівськ), вул.Соборна, буд. 36) справа № 219/2110/17, суддя Полтавець Н. З.

12.05.2017 о 08:30 до Молчанова Юлія Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 84792, Донецька 
обл., м. Артемівськ, вул. Ціолковського, буд. 31) справа № 219/2570/17, суддя Полтавець Н. З.

29.05.2017 о 08:30 до Бритік Ірина Вікторівна (останнє відоме місце реєстрації: 84545, Донецька обл., Бах-
мутський р-н, м. Соледар, вул. Жовтнева, буд. 1а) справа № 219/1571/17, суддя Харченко О. П.

12.05.2017 о 08:10 до Леонова Світлана Михайлівна (останнє відоме місце реєстрації: 84501, Донецька 
обл., м.Бахмут, вул. Ювілейна, буд. 6, кв. 108) справа № 219/2544/17, суддя Полтавець Н. З.

16.05.2017 об 11:00 до Жизневський Максим Валерійович (останнє відоме місце реєстрації: 84500, Доне-
цька обл., м. Бахмут, вул. Ювілейна, буд. 69, кв. 96) справа № 219/1791/17, суддя Давидовська Т. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  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.

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) 
розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням Ко-
жемяки Романа Івановича, Гури Сергія Олексійовича, Чер-
них Світлани Сергіївни, Арестова Юрія Вікторовича, Мель-
ника Романа Володимировича, Виноградова Владислава  
Вікторовича за ознаками злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачені по справі Кожемяка Роман Іванович (остан-
нє відоме суду місце проживання за адресою: Донецька обл., 
м. Єнакієве, вул. Барикадна, буд 7, кв. 1), Гура Сергій Олек-
сійович (останнє відоме суду місце проживання за адресою: 
Донецька обл., м. Вуглегірськ, вул. Харківська, буд. 29), Чер-
них Світлана Сергіївна (останнє відоме суду місце прожи-
вання за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Айвазов-
ського, буд. 16), Арестов Юрій Вікторович (останнє відоме 
суду місце проживання за адресою: Донецька обл., м. Єна-
кієве, вул. Чубаря, буд. 166), Мельник Роман Володимиро-
вич (останнє відоме суду місце проживання за адресою: До-
нецька обл., м. Єнакієве, вул. Комуністична, буд. 51, кв. 4) та 
Виноградов Владислав Вікторович (останнє відоме суду міс-
це проживання за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. 
Леніна, буд. 213) викликаються 24 квітня 2017 року на 10 го-
дину 00 хвилин до Артемівського міськрайонного суду Доне-
цької області для проведення підготовчого судового засідан-
ня по вказаному кримінальному провадженню.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Шимко Юрій Андрійович, 21.10.1974 

р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 
КПК України викликається 24 квітня 2017 року на  
10 год. 00 хв. до старшого слідчого в ОВС Головного 
слідчого управління  Генеральної прокуратури Укра-
їни Рашка М. М. у каб. № 314 за адресою: м. Київ,                    
вул. Московська, 8, корп. 24 (тел.: (044)-200-67-86), 
для проведення слідчих та процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні № 42016000000004090 за             
ч. 5 ст. 191 КК України.

Лосєва Максима Юрійовича, який мешкає за адре-
сою: вул. Кірова, буд. 16, смт Верхній Нагольчик,  
м. Антрацит Луганської області викликають як від-
повідача у судове засідання по цивільній спра-
ві № 2/431/164/17 за позовом Лосєвої Елеоно-
ри Олександрівни до Лосєва Максима Юрійо-
вича про розірвання шлюбу, яке відбудеться 25 
квітня 2017 року о 09 годині 30 хвилин в при-
міщенні суду за адресою: Луганська область,  
м. Старобільськ, вул. Миру, 38а.

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

Суддя О. М. Березка

Апеляцiйний суд м.Києва (адреса суду: 03110, м. Київ,  
м. Київ, вул. Солом’янська, 2-А) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться:

25.04.2017 о 10:20 до Малиновський Руслан Федоро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 01001, м. Київ, вул.  
Курнатовського, буд. 2, кв. 112) справа № 755/6409/16-ц,  
суддя Астахова О. О.

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.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської 
обл. (адреса суду: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павло-
град, вул. Дніпровська, 135) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться:

24.04.2017 о 10:20 до Ільченко Марина Олександрів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 51400, Дніпропетров-
ська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 571) справа  
№ 185/376/17, суддя Врона А. О.

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.

Новоайдарський районний суд викликає Морозо-
ву Олесю Ігорівну, що проживає за адресою: вул. Га-
гаріна, буд. 12, кв. 18, м. Щастя, Новоайдарського 
району, Луганської області, як відповідачку в судове 
засідання з цивільної справи № 419/558/17-ц за по-
зовом Морозова Євгена Михайловича до Морозової 
Олесі Ігорівни про розірвання шлюбу, що відбудеть-
ся 25 квітня 2017 року о 09.30 годині в приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, смт Новоай-
дар, вул. Миру, 38.

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

Суддя О. М. Іванова

Довгинцівський районний суд м.Кривого Рогу (адреса су-
ду: 50086, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Л. Бо-
родича, 3) викликає відповідача за позовом ПАТ «Акцент-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

25.04.2017 о 09:45 до Николенко Олег Олександрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 50038, Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, вул. Сімонова, буд. 5, кв. 57) справа  
№ 211/5721/16-ц, суддя Папарига В. А.

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.
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В провадженні судді Бердянського міськрайонно-
го суду Крамаренко А. І. знаходиться цивільна справа 
№ 310/1554/17 за позовом Нестеренко Світлани Іва-
нівни, яка діє в інтересах неповнолітнього Сапроно-
ва Володимира Володимировича до Гринчук Сергія 
Сергійовича, Гринчук Лариси Володимирівни про ви-
знання осіб такими, що втратили право користуван-
ня жилим приміщенням.

Розгляд справи призначено на 27.04.2017 року о 
13 годині в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, 64, каб. 502, суддя Крама-
ренко А. І., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідачів: Гринчук Сергія Сер-
гійовича, Гринчук Ларису Володимирівну.

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

Печерський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Іванова Олександра Юрійовича, 
06.01.1969 р.н. (останні відомі місця проживання:  
м. Севастополь, вул. Маринеско, буд. 7, кв. 48; м. Се-
вастополь, вул. Маринеско, буд. 19А, кв. 33) у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 
KK України в підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 11 травня 2017 року о 09 год. 00 хв. Явка до 
суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт 
або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Печерського районного суду м. Киє-
ва 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.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радян-
ська, буд. 39 «А») розглядає позовну заяву ПАТ «Держав-
ний ощадний банк України» в особі філії — Донецьке облес-
не управління AT «Ощадбанк» до Сікорської А. Ю. про стяг-
нення заборгованості.

Відповідачка Сікорська Анастасія Юріївна, 24.04.1981 р.н., 
останнє місце реєстрації: 86700, Донецька область, м. Хар-
цизьк, пров. Ніколенка, 2а/11, викликається на 11.05.2017 
року о 10.00 год. до Добропільського міськрайонного суду, 
кабінет № 14, для участі у розгляді справи. До розгляду ци-
вільної справи пропонується надати суду письмові пояснен-
ня та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідачки, 
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше спра-
ву буде розглянуто у її відсутність на підставі наявних у ній 
даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова, 
буд. 39а) розглядає цивільну справу за позовними заявами 
Публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний 
банк України» в особі філії Донецьке обласне управління АТ 
«Ощадбанк» до Шауро Наталі Анатоліївни, Родінова Олега 
Леонідовича про стягнення заборгованості.

Відповідачі:
Шауро Наталя Анатоліївна, 01.06.1979 року народження, 

останнє відоме місце проживання якої: Донецька область,  
м. Харцизьк, м-н. Ювілейний 24а/81.

Родінов Олег Леонідович, 03.02.1975 року народження, 
що мешкає за останньою  відомою адресою: Донецька обл., 
м. Харцизьк, вул. 40 років Визволення України.

Судове засідання відбудеться 27.04.2017 року о 09.10 год. 
в приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Добро-
пілля, вул. Банкова, 39а.

У разі неявки відповідачів, справу буде вирішено на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя С. А. Притуляк

Ухвалою Куйбишевського районного суду Запорізької об-
ласті від 20.03.2017 року у справі № 319/85/17 постановлено 
здійснювати спеціальне судове провадження у кримінально-
му провадженні за обвинуваченням Хілухи В. П. у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 409, ч. 1 
ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Куйбишевського районного суду Запорізької об-
ласті Валігурський Г. Ю. викликає Хілуху Валерія Павлови-
ча, який народився 19.01.1991 року у с. Клубочин, Ківерців-
ського району, Волинської області, зареєстрованого за адре-
сою: вул. Ціолковського, 48, м. Ківерці, Волинської облас-
ті до Куйбишевського районного суду Запорізької області, 
який розташований за адресою: 71001, Запорізька область, 
смт Більмак, вул. Центральна, 26а (тел. 06147 21358) як об-
винуваченого для участі у судовому засіданні кримінально-
го провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за № 42016000000001767 від 07.07.2016 року, 
що відбудеться о 10.00 год. 12.05.2017 року та о 14.30 год. 
18.05.2017 року в залі засідань Куйбишевського районного 
суду Запорізької області.

Ключников Юрій Вікторович, 12.03.1965 року наро-
дження, останнє місце проживання чи мешкання: 51900, 
Дніпропетровська область, місто Дніпродзержинськ, 
проспект Перемоги, будинок 55, квартира 48; виклика-
ється у відкрите судове засідання як відповідач на 13.30 
годину 15 травня 2017 року у цивільній справі за позо-
вом Ключникова Тетяна Сергіївна до Ключников Юрій Ві-
кторович про розірвання шлюбу.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбу-
деться під головуванням судді Решетник Т. О. в при-
міщенні Дніпровського районного суду м. Дніпро-
дзержинська Дніпропетровської області за адресою:  
м. Кам’янське, вул. Тритузна 166, 1 поверх, кабінет № 1.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікуван-
ня оголошення в пресі відповідач Ключников Юрій Вікто-
рович вважається повідомленим про час і місце розгля-
ду справи.

У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто за 
його відсутності.

Суддя Куйбишевського районного суду Запорізь-
кої області Хамзін Т. Р. викликає Виштикайла Олек-
сандра Борисовича, 02.04.1967 р.н., який зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область, м. Волнова-
ха, вул. Радянська, 40, проживає за адресою: Доне-
цька область, м. Волноваха, вул. Гагаріна, 3, до Куй-
бишевського районного суду Запорізької облас-
ті за адресою: 71001, Запорізька область, смт Біль-
мак, вул. Центральна, 26а (тел. 06147 21358) як об-
винуваченого (за обвинуваченням у скоєнні злочи-
нів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, 
ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ст. 113 КК України) для учас-
ті у судовому розгляді кримінального проваджен-
ня №22014080000000127 від 12 листопада 2014 ро-
ку, що відбудеться об 11 годині 00 хвилин 17 травня 
2017 року в залі засідань Куйбишевського районно-
го суду Запорізької області.

Відповідно до ст. 138 КПК України поважними 
причинами неприбуття особи на виклик є:

1) затримання, тримання під вартою або відбуван-
ня покарання;

2) обмеження свободи пересування внаслідок дії 
закону або судового рішення;

3) обставини непереборної сили (епідемії, військо-
ві події, стихійні лиха або інші подібні обставини);

4) відсутність особи у місці проживання протягом 
тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі то-
що;

5) тяжка хвороба або перебування в закладі охо-
рони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю 
за умови неможливості тимчасово залишити цей за-
клад;

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 унеможливлю-

ють з’явлення особи на виклик.
Особа, що викликається, зобов’язана заздалегідь 

повідомити про неможливість з’явлення на виклик 
суду.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів ПАТ «БАНК КАМБІО»

ТОВ «БРІЗОЛЬ ГРУП»

Номер лота: Q82449b4247-Q82449b4256
Короткий опис активів (майна) в лоті Права вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону)/електронного аукціону

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону

04.05.2017 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://torgi.fg.gov.ua/sale/pasport_v_
dkritikh_torg_v_aukts_onu_z_
pro%Dl%87%D0%B0%D0%B8dazhu_prav_
vimogi_pat_bank_kamb_о_na_elektronnomu_
torgovomu/

Повістка про виклик обвинуваченого при здійснені спеціального судового 
провадження

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

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Сороковенко Руслана Вікторовича, у підготовче судове засідання, яке 
розглядається в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 04 травня 
2017 року об 11.00 годині в залі судових засідань Сватівського районного суду Луган-
ської області, що розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

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

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

мінальне провадження № 426/4976/2016-к стосовно Ткаченко Леоніда Леонідовича, 
31.08.1971 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1  
ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в по-
рядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Ткаченко Леонід Леоні-
дович зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Фрунзе, б. 4, 
кв. 61.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луган-
ської області викликає Ткаченко Леоніда Леонідовича, у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 05 травня 2017 року о 09.30 год. в залі судових засідань Сватівського 
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 Половинки В. О., 
суддів Попової О. М., Юрченко С. О.

Сватівський районий суд Луганської області, розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Шинка-
ренко Андрія Миколайовича, проживає за адресою: смт Новоолександрівка, 
Краснодонського району, вул. Калініна, 87, Луганської області, як відповіда-
ча в судове засідання по цивільній справі №. 426/382/17 за позовом Шевцо-
вої Любов Олександрівни до Шинкаренко Андрія Миколайовича про надан-
ня дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг шістнадцятиріч-
ного віку, без згоди та супроводу другого з батьків, третя особа орган опі-
ки та піклування: Служба у справах дітей адміністрації Дніпровського району 
Касм’янської міської ради, що відбудеться 05 травня 2017 року о 15.00 год.

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

Суддя В. О. Половинка

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

мінальне провадження № 426/8738/2016-к стосовно Малихіна Олександра Сергійови-
ча, 12.01.1981 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове роз-
слідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Малихін 
Олександр Сергійович зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв. 
Південний, б. 4-а, кв. 76.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Малихіна Олександра Сергійовича, у підготовче судове засідання, яке 
розглядається в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 05 трав-
ня 2017 року о 10.00 год. в залі судових засідань Сватівського районного суду Луган-
ської області, що розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

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

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

мінальне провадження № 426/4979/2016-к стосовно Ткаченко Валентини Григорівни, 
13.12.1949 року народження, обвинуваченої у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1  
ст. 109, ч. 2 ст. 10, ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудо-
ве розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачена Тка-
ченко Валентина Григорівна зареєстрована за адресою: Луганська область, м. Луганськ, 
вул. Сільгоспінститут, буд. 27, кв. 118.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Ткаченко Валентину Григорівну, у підготовче судове засідання, яке 
розглядається в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 03 трав-
ня 2017 року о 10.00 год. в залі судових засідань Сватівського районного суду Луган-
ської області, що розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Половинки В. О., 
суддів Реки А. С., Юрченко С. О.

Відповідно до ст. ст. 74-76 ЦПК України Приморський районний 
суд м. Одеси (суддя Ільченко Н. А.) викликає в судове засідання як 
відповідачів Рейн Дениса Юрійовича, Рейн Пилипа Юрійовича по ци-
вільній справі № 522/22315/16-ц за позовом Кириленка Ігоря Вадимо-
вича до Рейн Дениса Юрійовича, Рейн Пилипа Юрійовича про визна-
ння осіб такими, що втратили право користування жилим приміщен-
ням та про зняття з реєстраційного обліку в квартирі.

Судове засідання відбудеться 24 квітня 2017 року о 12 год. 30 хв. 
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. 224.

У випадку неявки у судове засідання зазначеної особи, справа бу-
де розглянута за його відсутності.

Зіньківський районний суд Полтавської області викликає як відпо-
відача Волошинова Павла Олександровича, останнє відоме місце реє-
страції та знаходження: м. Горлівка-14, Донецької області, вул. Лебе-
дєва-Кумача, 35/9 в судове засідання по цивільній справі за позовом 
Маханько Людмили Володимирівни до фізичної особи — підприємця 
Волошинова Павла Олександровича, треті особи: Горлівський місь-
кий центр зайнятості, Зіньківський районний центр зайнятості про ро-
зірвання трудового договору та зобов’язання вчинити дії.

Судове засідання відбудеться 17 травня 2017 року о 09 год. 40 хв. 
у приміщенні Зіньківського районного суду Полтавської області за 
адресою: м. Зіньків, Полтавської області, вул. Соборності, 2. У разі 
неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності.

Суддя С. Р. Должко

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як відпові-
дача Рязанова Сергія Олексійовича за позовом Сверида Юлії 
Сергіївни до Рязанова Сергія Олексійовича про поділ жит-
лового будинку в натурі між власниками. Судове засідання 
відбудеться 12.05.2017 р. о 10 год. 45 хв. у приміщенні Су-
воровського районного суду м. Одеси за адресою: м. Оде-
са, вул. Чорноморського козацтва, 68, зал судових засідань  
№ 8. У разі неявки Рязанова Сергія Олексійовича судове за-
сідання буде проведене у його відсутність.

Суддя С. С. Аліна

Житлово-будівельний ко-
оператив «Мілютенко-Жит-
ло 2011» згідно з новим За-
коном України перереєстро-
вано в «Обслуговуючий ко-
оператив «Мілютенко-Жит-
ло 2011» (нова редакція), 
тому печатку Житлово-буді-
вельного кооперативу «Мі-
лютенко-Житло 2011» вва-
жати недійсною.

Новопсковський районний суд Луганської облас-
ті викликає як відповідачку Шаповалову Ларису Ві-
кторівну у судове засідання для розгляду цивіль-
ної справи за позовом Шаповалова Віталія Геннаді-
йовича до Шаповалової Лариси Вікторівни про розі-
рвання шлюбу, яке відбудеться 15 травня 2017 ро-
ку о 08 год. 15 хв. (резервна дата судового засідан-
ня 19 травня 2017 року о 08 год. 00 хв.) в приміщен-
ні Новопсковського районного суду за адресою: вул. 
Українська, 28, смт Новопсков, Луганської області.

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

Суддя О. С. Стеценко

Островецький Валерій Вікторович, 22 лютого 1954 
року народження, місце народження: місто Київ, остан-
нє відоме місце проживання: місто Київ, вулиця Празь-
ка, 21/1, квартира 85 викликається до Броварсько-
го міськрайонного суду Київської області як відповідач 
по цивільній справі № 755/11478/16-ц (провадження  
№ 2/361/778/17) за позовом фізичної особи підприємця 
Баранюка Володимира Володимировича до Островець-
кого Валерія Вікторовича про стягнення боргу.

Судовий розгляд справи відбудеться 17 травня 2017 
року об 11 год. 00 хв. Явка до суду обов’язкова. Адреса 
суду: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевсько-
го, 2, кабінет (зал с/з) № 217.

Суддя В. О. Василишин

Сватівський районний сул Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська обл., м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає як відповіда-
ча Шубіна Юрія Владиславовича, ідентифікаційний 
номер: 2314400211 в судове засідання по цивільній 
справі № 426/2268/17-ц за позовом ПАТ «УКРГАЗ-
ПРОМБАНК» до Шубіна Юрія Владиславовича про 
стягнення заборгованості, що відбудеться 25 квітня 
2017 року об 11.00 год.

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

Суддя О. М. Попова

Токмацький районний суд Запорізької області викликає у 
судове засідання на 09.00 годину 10 травня 2017 року до Ток-
мацького районного суду (Запорізька область, м. Токмак, вул. 
Володимирська, 28, каб. № 10) Травянко Сергія Володимиро-
вича, 28.11.1977 р.н., який зареєстрований за адресою: Доне-
цька область, Старобешівський район, с. Кумачове, вул. Но-
воселівська, буд. 2, як відповідача у цивільній справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Державний Ощад-
ний банк України» в особі філії Донецьке обласне управлін-
ня AT «Ощадбанк» до Травянко Сергія Володимировича про 
стягнення заборгованості. В разі неявки в судове засідан-
ня справа буде розглянута в його відсутність за наявними 
в справі доказами.

Суддя Ушатий І. Г.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засідан-
ня, яке відбудеться 5 травня 2017 року о 08.20 годині в приміщенні Токмаць-
кого районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область,  
м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28, Мартищенка Андрія Миколайовича, 
який зареєстрований за адресою: Донецька область, Старобешівський ра-
йон, м. Комсомольське, вул. Горького, 50, кв. 34, як відповідача в цивільній 
справі № 328/866/17 за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк України» в 
особі філії — Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Мартищенка 
Андрія Миколайовича про стягнення заборгованості.

Суддя Погрібна О. М.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Протопопова Павла Тимо-
фійовича, 20.08.1988 р.н., який проживає в м. Києві по пр-т. Науки, 16, кв. 70, 
як відповідача в судове засідання по справі за позовом Дубчак Петра Владис-
лавовича до Протопопова Павла Тимофійовича про визнання особи такою, 
що втратила право користування житловим приміщенням, яке відбудеться в 
приміщенні суду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, буд. 
3-а, каб. № 5 на 04.05.2017 року о 14.00 год.

В разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без 
вашої участі.

Суддя С. В. Ладиченко

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове за-
сідання Савкіна Володимира Леонідовича як відповідача в цивільній 
справі № 328/756/17 за позовом ПАТ «Державний ощадний банк Украї-
ни», в особі філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» до Сав-
кіна Володимира Леонідовича про стягнення заборгованості за креди-
том. Судове засідання відбудеться 10.05.2017 року об 11 годині 30 хви-
лин в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області за 
адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Коваленко П. Л.

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розгля-
дає цивільну справу № 242/178/17, 2/242/359/17 за позовом Беленюк Юлії Володимирівни до 
Горщак Максима Івановича (останнє місце мешкання відповідача: 85487, м. Гірник, вул. Свобо-
ди (Радянська), 42, кв. 27), третя особа: Орган опіки та піклування Селидівської міської ради, 
про позбавлення батьківських прав. Відповідач Горщак М. І. викликається на 5 травня 2017 р. 
об 11.00 год. до суду, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідача до суду він повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута у його відсутність. З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вва-
жається повідомленим про дату, час і місце розгляду справи і у разі неявки до суду справа мо-
же бути розглянута за його відсутності.

Суддя Капітонов В. І.

Кредитна спілка «Проскурівська», м. Хмельницький, вул. Грушев-

ського, 62, код ЄДРПОУ 33177407, повідомляє про прийняття 14 квіт-

ня 2017 року загальними зборами членів кредитної спілки «Проскурів-

ська» рішення про подання до Національної комісії, що здійснює дер-

жавне регулювання у сфері ринків фінансових послуг заяви про виклю-

чення інформації про фінансову установу з Державного реєстру фінан-

сових установ.

Золочівський районний суд Львівської області викликає Сеньків Наталію Во-
лодимирівну, останнє відоме місце реєстрації та проживання: с. Квітневе, Дубен-
ського району, Рівненської області, як відповідачку по справі № 445/2232/16 за по-
зовом Сеньківа Григорія Григоровича до Сеньків Наталії Володимирівни про ро-
зірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 23.05.2017 року в 09.10 год. в приміщенні Золо-
чівського районного суду Львівської області (Львівська область, м. Золочів, буль-
вар Сковороди, 5).

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

Суддя В. М. Сивак
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оголошення

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

До відома керівників органів місцевого самоврядування  
(обласних, районних, міських та сільських рад), агроформувань усіх форм власності, користувачів  
лісового фонду, проектних та будівельних організацій, промислових та транспортних підприємств,  

установ і населення 
(власників та користувачів земельних ділянок, розташованих у межах охоронних зон об’єктів магі-

стральних трубопроводів)
Повідомляємо, що територіями Львівської області, Рівненської області, Волинської області, Івано-Фран-

ківської області, Тернопільської області, Хмельницької області, Житомирської області проходять магі-
стральні трубопроводи, що експлуатуються ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» в особі УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ». Пара-
лельно до трубопроводів прокладено повітряні та підземні кабельні лінії зв’язку. 

Найменування підприємства магістральних трубопроводів (структурного підрозділу) та його місцезна-
ходження: 

· Публічне акціонерне товариство «УКРТРАНСГАЗ» 
адреса: Кловський узвіз, 9/1, м.Київ, 01021, тел. (044) 461-24-44
· Управління магістральних газопроводів «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» 
адреса: вул. Рубчака,3, м.Львів, 79000, тел. (032) 264-57-28 
Назва магістрального трубопроводу, його діаметр: ТОРЖОК – ДОЛИНА, БІЛЬЧЕ-ВОЛИЦЯ – ДОЛИНА, 

ІВАЦЕВИЧІ – ДОЛИНА, КИЇВ - ЗАХІД УКРАЇНИ – 1, КИЇВ - ЗАХІД УКРАЇНИ – 2, ТУРІЙСЬК - ЛУЦЬК – РІВНЕ, 
ПУКЕНИЧІ – КОМАРНО, КОМАРНО – ДРОЗДОВИЧІ, КОМАРНО – ДЕРЖКОРДОН (РП), КОРОСТЕНЬ – РО-
КИТНЕ, РОКИТНЕ – ДУБРОВИЦЯ, ІВАЦЕВИЧІ - КОМАРНО (ДАШАВА - МІНСЬК), КАМ'ЯНКА-БУЗЬКА – РІВ-
НЕ, БІЛЬЧЕ-ВОЛИЦЯ – ЛЬВІВ, ІВАНИКИ – ПУКЕНИЧІ, ПУКЕНИЧІ – ДОЛИНА, КС ПУКЕНИЧІ - ДКС ДАША-
ВА, КОМАРНО – ЯВОРІВ, ОПАРИ – ДРОГОБИЧ, УГЕРСЬКО – ОПАРИ, ДКС - БІЛЬЧЕ-ВОЛИЦЯ - КЗУ-2 з усі-
ма об’єктами та спорудами, пов’язаними з ними єдиним технологічним процесом, яким здійснюють тран-
зитне, міждержавне, міжрегіональне постачання транспортованого товарного природного газу спожива-
чам, Ду 300 - Ду 1400.

Місцезнаходження магістрального трубопроводу:  Львівська область, Рівненська область, Волинська 
область, Івано-Франківська область, Тернопільська область, Хмельницька область, Житомирська область.

Розміри охоронних зон об’єктів магістрального трубопроводу у метрах (в залежності від діаметру): 75-
350 метрів з обох боків від осі.

Площа, на яку поширюється обмеження у використанні земельних ділянок, у гектарах: 184964,43 гек-
тара.

Вид обмеження у використанні земельних ділянок: територіальна група - охоронні зони; категорія зе-
мель - землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Зміст обмеження у використанні земельних ділянок: згідно ст.ст. 8, 11, 15 «Правил охорони магістраль-
них трубопроводів», затверджених постановою КМУ від 16.11.2002 року № 1747, та ст.ст. 8,14, 19-22  За-
кону України «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів» від 
17.02.2011 року № 3041-VI.
ПАМ’ЯТАЙТЕ! З метою захисту життя та здоров’я громадян, належної експлуатації та обслуговування 

магістральних трубопроводів, а також попередження аварійних ситуацій,  на земельних ділянках у межах 
охоронних зон магістральних трубопроводів від 75 м до 350 м в обидва боки від осі газопроводу (залежно 
від діаметру), категорично заборонено:

будувати житлові  будинки,  виробничі  чи  інші  будівлі та споруди, громадські будівлі; 
розміщувати автозаправні та автогазозаправні станції і склади пально-мастильних матеріалів; 
будувати гаражі та автостоянки, дачні і садові будинки та господарські споруди; 
будувати автомобільні дороги та залізничні колії, що проходять паралельно до магістрального газопро-

воду, крім випадків спорудження відомчих технологічних доріг підприємств магістральних газопроводів; 
влаштовувати звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів, а також інших речовин, що спричиня-

ють корозію; 
розміщувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, організовувати 

заходи, пов’язані з масовим скупченням людей; 
будувати огорожі для відокремлення земельних ділянок приватної власності, лісових ділянок, садів, ви-

ноградників тощо; 
зберігати сіно та солому, розбивати польові стани і табори для худоби, розміщувати пересувні та стаці-

онарні пасіки; 
висаджувати багаторічні насадження; 
облаштовувати цвинтарі, скотомогильники; 
переорювати (руйнувати) під’їзні шляхи та  відомчі технологічні дороги до магістральних газопроводів; 
кидати у річках і водоймах якорі, проходити із закинутими якорями, ланцюгами, лотами, волокушами і 

тралами;
розводити вогонь і розміщувати відкриті або закриті джерела вогню;
пошкоджувати та розбирати об’єкти магістральних трубопроводів; 
розбирати та руйнувати водопропускні, берегоукріплювальні, земляні, протиерозійні, протипожежні та 

інші споруди, що захищають об’єкти  магістральних  трубопроводів  від руйнування, а також прилеглі   те-
риторії   від   аварійного   витікання  продукту,  що транспортується магістральним трубопроводом;

проникати на об’єкти магістральних трубопроводів, відчиняти люки, хвіртки і двері підсилюючих пунк-
тів кабельного зв’язку, що не  обслуговуються,  огорож  вузлів  лінійної  арматури, станцій катодного і дре-
нажного захисту, лінійних і оглядових колодязів та інших лінійних споруд, відкривати і закривати запірну 
арматуру, вимикати і вмикати засоби зв’язку, енергозабезпечення, автоматики і телемеханіки магістраль-
них трубопроводів;

переміщувати та руйнувати знаки закріплення магістральних трубопроводів на місцевості, пошкоджува-
ти або руйнувати лінійну частину цих трубопроводів, засоби електрохімічного захисту від корозії, крано-
ве обладнання, засоби технологічного зв’язку і лінійної телемеханіки, інші складові магістральних трубо-
проводів;

перешкоджати проїзду   аварійної   та   спеціальної   техніки підприємств магістральних трубопроводів.
Будівельні, ремонтні, земляні, геологорозвідувальні, бурові, підривні, гірничі, землечерпальні та погли-

блювальні роботи на земельних ділянках у межах охоронних зон, у місцях, де магістральні газопроводи 
проходять через ріки, водойми та болота, торфорозробка та організація кар’єрів для добування корисних 
копалин проводяться лише за письмовою згодою УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» та відповідних органів держав-
ного нагляду і контролю.

Проїзд автомашин і механізмів через газопроводи здійснювати дорогами і переїздами, спеціально об-
ладнаними і по годженими з УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ».

Польові сільськогосподарські роботи в охоронних зонах газопроводів землекористувачам належить 
проводити з обов’язковим попереднім повідомленням УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» про початок орно-посівної 
та збиральної кампаній.

Під час виконання сільськогосподарських робіт в охоронних зонах газопроводів із застосуванням машин 
і механізмів не дозволяється обробіток грунту на глибині понад 0,45 м.

Особи, винні в пошкодженні газопроводу, лінійних споруд і кабелів зв’язку, притягуються до адміністра-
тивної або кри мінальної відповідальності.

Права та обов’язки підприємства магістральних трубопроводів і встановлена законодавством відпові-
дальність в разі пошкодження або руйнування об’єктів магістрального трубопроводу: згідно ст.ст. 4-5, 7, 
9-10, 14-16, 19-20, 22-23 «Правил охорони магістральних газопроводів», затверджених постановою КМУ 
від 16.11.2002 року № 1747, ст.ст. 6-7, 9, 10,14-1, 19-21, 23, 25 Закону України «Про правовий режим зе-
мель охоронних зон об’єктів магістральних газопроводів» від 17.02.2011 року № 3041-VI, ст.ст. 279, 292 
ККУ, ст. 138 КУпАП, та іншими чинними законодавчими актами.
ГРОМАДЯНИ! Суворо дотримуйтесь правил охорони магістральних трубопроводів.
У разі виявлення пропусків газу або пошкодження магістрального трубопроводу, в тому числі під час 

проведення зем ляних робіт, слід негайно припинити роботи, організувати охорону цього місця на віддалі 
охоронної зони (75 м - 350 м) і повідомити про це УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» за адресою: 79053 м. Львів, вул. 
I. Рубчака, 3, тел.: (032) 263-10-77, 297-18-05.

Строк, на який встановлено обмеження у використанні земельних ділянок: безстроково. 
Відомості щодо наявності розпізнавальних та сигнальних знаків місцезнаходження магістрального тру-

бопроводу (знаків закріплення траси магістрального трубопроводу на місцевості) згідно з вимогами пра-
вил технічної експлуатації відповідного магістрального трубопроводу): встановлено 7834 знаки закріплен-
ня траси магістральних трубопроводів.

Інформація про документ, на підставі якого встановлено обмеження у використанні земельних ділянок: 
документація дозвільного характеру на будівництво об’єктів магістральних трубопроводів.

В провадженні Лисичанського міського суду  
Луганської області перебуває кримінальне провадження  
№ 415/5386/16-к, внесене до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань № 22016130000000202 від 08.09.2016 року, 
стосовно Віннік Тетяни Олександрівни, 22 березня 1981 ро-
ку народження, Скакун Ірини Іванівни, 30 березня 1963 ро-
ку народження, Єрьоменко Анатолія Яковича, 04.05.1949 ро-
ку народження, обвинувачених у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 2 ст. 110 КК України, по якому здійснювалось спе-
ціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому  
ст. 297-1 КПК України.

Обвинувачені: Віннік Тетяна Олександрівна, зареєстрова-
на за адресою: місто Лисичанськ, квартал 50 років Перемо-
ги, 1/21;

Скакун Ірина Іванівна, зареєстрована за адресою; місто 
Лисичанськ, вулиця Гора Кірова (Гора Попова), 14/4;

Єрьоменко Анатолій Якович, зареєстрований за адресою: 
місто Лисичанськ, квартал Ленінського комсомолу (Цен-
тральний), 27/82.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський 
міський суд Луганської області викликає Віннік Тетяну Олек-
сандрівну, Скакун Ірину Іванівну, Єрьоменка Анатолія Якови-
ча в судовий розгляд, який здійснюється в порядку спеціаль-
ного судового провадження та відбудеться 05 травня 2017 
року о 09.00 годині в залі судових засідань Лисичанського 
міського суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядається суддею одноо-
собово у складі головуючого судді Березіна А.Г.

Суддя А. Г. Березін

Кремінський районний суд Луганської облас-
ті, що розташований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає Назарен-
ко Юлію Іванівну та Рябініна Валентина Івановича, 
як обвинувачених, у судове засідання по криміналь-
ному провадженню № 414/1899/15-к, провадження  
№ 1-кп/414/9/2017 стосовно Назаренко Юлії Іванівни 
та Рябініна Валентина Івановича, обвинувачених за  
ч. 2 ст. 110 КК України, що відбудеться 3 травня 2017 
року о 10 годині 00 хвилин.

Суддя Є. М. Акулов
Сєвєродонецький міський суд Луганської області 

викликає як відповідача Долю Андрія Володимиро-
вича в судове засідання з розгляду цивільної спра-
ви за позовом Доля Наталії Петрівни про збільшення 
розміру стягнення аліментів на утримання неповно-
літньої особи, яке відбудеться 04.05.2017 року о 13 
годині 15 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби 
Народів, 19. У разі неявки на вказане судове засідан-
ня суд розглядатиме справу без вашої участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Д. Б. Баронін

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
викликає як відповідача Мільшина Сергія Георгійо-
вича в судове засідання з розгляду цивільної спра-
ви за позовом ТОВ «ТАУН СЕРВІС» про стягнення за-
боргованості, яке відбудеться 04.05.2017 року о 08 
годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби 
Народів, 19. У разі неявки на вказане судове засідан-
ня суд розглядатиме справу без вашої участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Д. Б. Баронін

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Лобанова 
Бориса Михайловича, який проживає за адресою: м. 
Луганськ, вул. О.Кошового, б. 17 Луганської області, 
як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/9612/16-ц за позовом Лобанової Лариси Пе-
трівни до Лобанова Бориса Михайловича про стяг-
нення аліментів на утримання неповнолітньої дити-
ни, що відбудеться 5 травня 2017 року о 14.00 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Овсейчук 
Аліну Павлівну, яка проживає за адресою: м. Соро-
кине (Краснодон), вул. 40 р. Молодої гвардії, б. 16, 
кв. 2 Луганської області, як відповідачку в судове за-
сідання по цивільній справі № 426/8399/16-ц за по-
зовом Овсейчука Максима Федоровича до Овсейчук 
Аліни Павлівни про розірвання шлюбу, що відбудеть-
ся 5 травня 2017 року о 14.30 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає відповідачів у справі за заявою Акатьєвої Анастасії 
Василівни про перегляд заочного рішення у цивільній 
справі № 408/1247/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» 
до Агеєва Василя Вікторовича (09.12.1957 р.н., м. Сверд-
ловськ, Луганська область), Акатьєвої Анастасії Василів-
ни та Агеєвої Віри Валеріївни (17.07.1958 р.н., м. Сверд-
ловськ, Луганська область) про стягнення заборгованос-
ті. Судове засідання відбудеться 5 травня 2017 року о 15 
годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30. У разі 
неявки справу буде розглянуто без вашої участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

ПОВІСТКА
Підозрюваний(на) 

Романенко 
Володимир Вікторович 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 Юрій Григорович 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, 
Автономна 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.290 КПК України викликається на 24 квітня 2017 року з 09 год. 00 хв. до 18 год 00 до прокурора відділу про-
цесуального керівництва у кримінальних провадженнях  управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в 
суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної 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 неможливості тим-

часово 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, щодо якої здій-

снюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом 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 повідомив про при-
чини 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 ви-
клик слідчого 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.
{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 міжнародний розшук є підста-
вою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

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

окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України 
О. Кокошко
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 22 КВІТНЯ

ФОТОФАКТ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +1  +6 +6  +11 Черкаська +2  -3 +7  +12
Житомирська +1  +6 +6  +11 Кіровоградська +2  -3 +4  +9
Чернігівська +1  +6 +6  +11 Полтавська +2  -3 +7  +12
Сумська +2  -3 +7  +12 Дніпропетровська +1  -4 +4  +9
Закарпатська +1  +6 +7  +12 Одеська +2  -3 +5  +10
Рівненська +1  +6 +5  +10 Миколаївська +2  -3 +5  +10
Львівська +1  +6 +5  +10 Херсонська +1  +6 +5  +10
Івано-Франківська +1  +6 +6  +11 Запорізька +1  +6 +5  +10
Волинська +1  +6 +5  +10 Харківська +1  -4 +4  +9
Хмельницька +1  +6 +6  +11 Донецька +1  +6 +5  +10
Чернівецька +1  +6 +7  +12 Луганська +1  +6 +5  +10
Тернопільська +1  +6 +6  +11 Крим +2  +7 +8  +13
Вінницька +2  -3 +7  +12 Київ +1  +3 +9  +11

Укргiдрометцентр

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ПРОЕКТ. У межах фести-
валю VIRA FEST у Чигирин-
ському районі на Черкащині 
реалізовують особливий со-
ціальний проект «Мудрість — 
у спадок». Його учасники — 
українці, які нині живуть у бу-
динках для людей похилого 
віку. Як розповідають органі-
затори проекту, все почалося 
зі зворушливої акції, яку про-
вели спільно з фотографом 
Олексієм Бадером у Ватутін-
ському центрі соціальної опі-
ки, де мешкають одночасно 
люди поважного віку і молоді 
мами з дітьми. Під час зйомок 
представники старшого поко-
ління мали нагоду поспілку-
ватися з малечею. Результа-
том стала серія світлин, а та-
кож відеоролик про учасників 
проектів.

Вирішили продовжити про-
ект «Мудрість — у спадок», 
організувавши поїздку для 
людей поважного віку на фес-

тиваль VIRA FEST. Тут діяти-
ме майданчик, де юне поко-
ління зможе долучитися до 
безкоштовних майстер-кла-

сів і перейняти досвід стар-
ших людей. 

У межах фестивалю, який 
відбудеться 3—4 червня, ор-
ганізатори облаштують ло-
кацію, де бабусі й дідусі 
зможуть передати свій до-
свід підростаючому поколін-
ню. Тут відбуватимуться те-
матичні майстер-класи від 
мешканців будинків для лю-
дей похилого віку, для мо-
лоді й дітей. Планують ор-
ганізувати зокрема «Бабу-
син коровай», «Солом’яний 
бичок», «Віночок-оберіг» та 
«Хустка-хусточка». Ці захо-
ди зафіксують на відео і роз-
містять в інтернеті для за-
гального доступу.

Підтримати зворушливий 
проект може кожен. Нині зби-
рають кошти на реалізацію 
проекту «Мудрість — у спа-
док» на всеукраїнській плат-
формі «Спільнокошт».

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

НОУ-ХАУ. Нинішньої весни 
комунальники обласного цен-
тру впровадили нову технологію 
прикореневого поливу дерев. 
Апробацію почали з Молодіжно-
го парку, де на місці старих ви-
рубаних дерев висаджено алею 
із 40 кленів і лип. Як повідомив 
заступник директора спеціалізо-

ваного комунального підприєм-
ства «Харківзеленбуд» Андрій 
Дронь, нова система дасть змо-
гу підживлювати вологою молоді 
дерева, які висаджують у всьому 
місті. За його словами, техноло-
гія проста: біля кожного саджан-
ця в землю закопують трубу зав-
вишки з метр зі спеціальним по-
криттям усередині й зовні. Туди 
наливають воду, яка, минаючи 
метровий шар землі, просочу-

ється просто до кореневої сис-
теми.

«Біля дороги підвищена тем-
пература, що негативно позна-
чається на стані дерев. Щоб вони 
добре приживалися, ми стави-
мо систему, яка підживлюватиме 
дерева біля коріння. Для нас так 
теж буде зручніше і швидше по-
ливати. Наприклад, щоб полити 
100 дерев у звичний спосіб, по-
трібен день, а з такою системою 

— дві години. У Харкові вперше 
застосовують цю технологію. Хо-
чемо її випробувати у всьому міс-
ті, щоб подивитися, як вона пра-
цює в різних умовах», — зазна-
чив Андрій Дронь.

Прикореневу систему поли-
ву планують застосувати, почи-
наючи з центральних магістра-
лей — вулиці Сумської, проспек-
тів Науки, Гагаріна, Московсько-
го та інших.

У Харкові дерева не відчуватимуть спраги

Поділися мудрістю

ЄВРОБАЧЕННЯ-2017. Повністю завершене будівництво 
сцени пісенного конкурсу. Вже розпочалися перші технічні ре-
петиції, під час яких налаштовують роботу камер, світлового, 
звукового та відеообладнання. «Усі будівельно-монтажні робо-
ти для сцени завершені. Зараз ми очікуємо на реквізит від кіль-
кох країн-учасниць. Вже зовсім скоро розпочнуться репетиції 
для  конкурсантів з перших трьох країн-учасниць»,  — зазначив 
виконавчий продюсер Євробачення-2017 Павло Грицак.

Директор з виробництва Євробачення-2017 Ола Мельциг 
розповів, що у виставковому центрі щоночі працює команда, 
яка програмує освітлювальні прилади та відеооформлення для 

пісень 42 конкурсантів. Продюсер конкурсної частини шоу Єв-
робачення-2017 Крістер Бйоркман зазначив: «У всіх шоу ми 
прагнемо представити Україну як прогресивну країну. Хочемо 
показати номери, які поєднуватимуть у собі традиції та сучас-
ність. У фіналі ви побачите Руслану і Джамалу, через яку ми зі-
бралися тут, а також відому супер-зірку ONUKA. Ми всією ду-
шею сподіваємося, що представимо такі шоу, якими пишати-
меться кожен українець».

Євробачення-2017 проходитиме в Україні в Міжнародному 
виставковому центрі. Півфінали конкурсу відбудуться 9 та 11 
травня, фінал  — 13 травня. 

Є про що розповісти малечі цим поважним людям
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Назвали кращих 
дизайнерів

Микола ПЕТРУШЕНКО  
для «Урядового кур’єра»

МОЖЕМО. Фінал XVII Міжнародного конкурсу молодих дизайнерів 
заплановано провести на початку червня у столичному Українсько-
му домі. А нині триває підготовка. У студентів коледжу Національного 
університету технологій та дизайну вона посилена — до конкурсу тут 
завжди ставилися з особливою відповідальністю. Майбутні дизайне-
ри демонстрували високий професіоналізм та оригінальність творчо-
го пошуку. Однак рік у рік планка вимог піднімається.

— Щоб узяти її, — каже директор коледжу Любов Хмелевська, — 
наші викладачі передають студентам не лише знання, а й творчий за-
пал. Учасники конкурсу мають іти на нього впевненими, не боячись 
авторитетів. Тобто йдеться про моральну підготовку, готовність не ли-
ше демонструвати, а й обстоювати свій талант.

Саме про це йшлося на зустрічі в коледжі з його випускницею Ан-
ною Коломієць (псевдонім Анна Кареніна). У переповненій аудиторії 
одразу важко було відрізнити гостю від студентів, адже диплом во-
на отримала тільки два роки тому. Але за цей час молода дизайнер-
ка, без перебільшення, підкорила світ, стала повпредом України в ба-
гатьох країнах.

Судіть самі. У 2012-му шістнадцятирічною вона показала першу ко-
лекцію. Наступного року перемогла на конкурсі молодих дизайнерів. 
Нині її колекції продають у 25 країнах. Важливо, що шиють їх в Укра-
їні. Тож перед студентами виступала успішна випускниця коледжу, 
стверджуючи, що всі, хто навчається в ньому, мають шанс зайняти 
власну нішу в індустрії моди.

— Потрібно одне, — каже Анна, — працювати і не боятися. Не со-
ромтеся пропонувати свій талант. Нині індустрія моди на піднесенні. 
Найкращі дизайнери країни проклали шлях у Європу й Америку. Там 
з нами рахуються, нас поважають і чекають з новими роботами. Пре-
са Європи й Америки, повідомляючи про здобутки українських дизай-
нерів, наголошує, що наша держава виховує самобутні таланти. Тож 
не випадково Київський національний університет технологій та ди-
зайну закордонні експерти назвали серед 100 найкращих дизайнер-
ських шкіл світу.

Ректор Київського національного університету технологій та дизай-
ну академік Іван Грищенко зазначає, що зустрічі з успішними випус-
книками додають студентам творчого завзяття, впевненості у влас-
них силах. «У наш час жорсткої конкуренції для успіху самого таланту 
не досить, — упевнений він. — Випускник має вміло ним розпоряджа-
тися. Тому прагнемо виховувати студентів, щоб вони могли трудитися 
не лише найманими працівниками, а й вести власну справу». Конкурс 
«Печерські каштани» — один із кроків до цього. Він допомагає учас-
никам і себе показати, і на людей подивитися.
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